


الثلثان 
فـي كلمات القرآن

مائة وسبعون أصال كونت أكثر من ثلثي كلمات القرآن الكريم

نــور حـســيـــن نــذيـــر حـسـيــن

عبدالرمحن إبراهيم اليحيى



ح     عبدالرحمن إبراهيم محمد اليحيا، 1444هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اليحيا، عبدالرحمن إبراهيم
الثلثان يف كلمات القرآن مائة وسبعون أصال كونت ثلثي كلمات 
القرآن./ عبدالرحمن إبراهيم اليحيا.- مكة المكرمة، 1444هـ

84ص؛ 17 × 24 سم
ردمك: 978-603-04-4855-5
1- القرآن - مباحث عامة     أ. العنوان

ديوي 229           1444/6630

رقم اإليداع: 1444/6630

ردمك: 978-603-04-3886-0





5 الثلثان يف كلمات القرآن

E

آلـه  نبينـا محمـد وعلـى  علـى  والسـالم  والصـالة  العالميـن  الحمـد هلل رب 
الديـن.  يـوم  إلـى  بإحسـان  تبعهـم  أجمعيـن ومـن  وصحبـه 

أما بعد
فبين يديك مفتاح صغير لكنز كبير، مائة وسبعون أصالً فقط تفرع منها أكثر 
للدكتور محمد زكي خضر  بناء على إحصائية  الكريم،  القرآن  ثلثي كلمات  من 
ودراسة بعنوان )دراسة إحصائية لكلمات القرآن(، ورد فيها أن عدد كلمات القرآن 
قرابة )77479( كلمة تفرعت عن قرابة )1900( أصل وحرف، فتأمل الذي بين 
يديك )170( أصال وحرفا فقط تفرع عنها قرابة )54919( كلمة، فيكون ما تفرع 
عن هذه األصول اليسيرة قد جاوز الثلثين من كلمات القرآن الكريم، فاغتنمها،،،
ُرتبت األصول يف الكتاب حسب األكثر تكرارًا، فأذكر األصل ثم ما  وقدر 
الكلمات  الكريم، وجل معاين  القرآن  المثال من  المعنى ثم  تفرع من كلماته ثم 
من كتاب الراغب األصفهاين رحمه اهلل وحروف المعاين من مختصر ابن عثيمين 

لمغني اللبيب. 
ضبطها،  ليسهل  الكتاب  آخر  مستقل  قسم  يف  المعاين  حروف  جعلت   وقد 
اليسير،  المعجم  كتاب  يجدها يف  والمعاين  والكلمات  األصول  رام جميع  ومن 

واهلل الموفق.
سائلين اهلل بأسمائه وصفاته الحسنى العفو والقبول.

للتواصل الربيدالإللكرتوين: leeamra7@gmail.com جوال: 0543334190 
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األصول و الكلمات

اآليةالـمعنىالكلمةاألصلالتكرار

 أ ل ه2851

 

اإلهل املعبود وهذا اللفظ اهلل
خمتص باهلل عز وجل.

ُ  َلٓ  إَِلَٰه إِلَّ ُهَوىجس   حمس ٱللَّ
]البقرة: 255[ 

معبود.هلإ

 ق و ل1722
 

احلـروف القول مـن  املرّكـب 
بانّلطـق، مفـرًدا  املـرز 

مجلـة. أو  اكن 

ُكوَن ِمَن 
َ
ۡن أ

َ
ِ أ ُعوُذ بِٱللَّ

َ
حمس قَاَل أ

ٱۡلَجِٰهلنَِيىجس ]البقرة: 67[ 

 أسـماء موصولـة مبهمةاذلي ا ل ل 1470
للمفرد املذكر

ِي َخلََقُكۡمىجس حمسَربَُّكُم  ٱلَّ
 ]البقرة: 21[ 

حمسفَٱتَُّقواْ ٱنلَّاَر  ٱلَِّت َوقُوُدَها املفردة املؤنثةاليت
ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُۖىجس ]البقرة: 24[ 

تَِيٰنَِها ِمنُكۡم املثىن املذكرالذلان
ۡ
اِن يَأ َ حمس َوٱلَّ

فَـَٔاُذوُهَماۖ ىجس ]النساء: 16[ 
املثىن املؤنثاللتان

ۡنَعۡمَت اجلمع املذكراذلين
َ
ِيَن أ حمسِصَرَٰط  ٱلَّ

َعلَۡيِهۡمىجس ]الفاتحة: 7[ 
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اآليةالـمعنىالكلمةاألصلالتكرار

ٰٓـِٔي اجلمع املؤنثالاليئ َهُٰتُهۡم إِلَّ  ٱلَّ مَّ
ُ
حمسإِۡن أ

َنُهۡمۚىجس ]المجادلة: 2[  َوَلۡ

ِٰتٓ اجلمع املؤنثالاليت َهُٰتُكُم  ٱلَّ مَّ
ُ
حمسَوأ

ۡرَضۡعَنُكۡمىجس ]النساء: 23[ 
َ
أ

عبـارة عّمـا مـى من َكَن ك و ن1358
الزمـان، ويف كثـر مـن 
وصـف اهلل تعـاىل تنبئ 

عـن معـىن األزيّلة.

حمسَوَما  َكَن ِمَن ٱلُۡمۡشِكنَِيىجس
]البقرة: 135[  

حمسٱنُظۡر إَِل ٱۡلََبِل فَإِِن ٱۡسَتَقرَّ جهة منطقة من األرض.ماكن
 َمَكنَُهۥىجس ]األعراف: 143[ 

ٍة ِعنَد ذِي ٱۡلَعۡرِش مزنلة ورفعة شأن.ماكنة حمسذِي قُوَّ
 َمِكنٖي ىجس ]التكوير: 20[ 

ۡرِض ىجساتلثبيت واتلوطيد.اتلمكني
َ
ُٰكۡم ِف ٱۡل نَّ حمسَولََقۡد  َمكَّ

 ]األعراف: 10[ 

ــااًل الرتبيةرب ب981 ــيء ح ــاء ال إنش
ــد اتلمام. فحــااًل إىل ح

حمسَوقُل رَّّبِ ٱرَۡحُۡهَما َكَما  َربََّياِن 
َصغِرٗياىجس ]اإلسراء: 24[ 
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اآليةالـمعنىالكلمةاألصلالتكرار

املتـرف الرب املالـك  هـو 
املدبـر، والسـيد املـريب 

املطلقـة. الربوبيـة 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَيىجس  حمس ٱۡلَۡمُد لِلَّ
]الفاتحة: 2[ 

بَّاين نسبة إىل الرب املتمسك الرَّ
باهلل املعلم لصغار العلم 

قبل كباره. 

ٰنِّيِـَۧن بَِما ُكنُتۡم  حمس ُكونُواْ  َربَّ
ُتَعّلُِموَن ٱۡلِكَتَٰبىجس 

]آل عمران: 79[ 

بيبة بنـت زوجـة الرجل من الرَّ
. غره

ِٰت ِف  ئُِبُكُم ٱلَّ حمس َوَرَبٰٓ
ُحُجورُِكم ىجس ]النساء: 23[ 

تفيد استقالل اليء، وملا ُربَّ
يكون وقتًا بعد وقت.

ِيَن َكَفُرواْ لَۡو  َبَما يََودُّ ٱلَّ حمس رُّ
َكنُواْ ُمۡسلِِمنَيىجس ]الحجر: 2[ 

طمأنينـة انلفس وزوال األمنأ م ن879
اخلوف.

ۡقبِۡل َوَل َتَۡفۖ إِنََّك ِمَن 
َ
حمسأ

 ٱٓأۡلِمننَِيىجس ]القصص: 31[ 
َمانََة َعَ ما يؤمن عليه اإلنسان.األمانة

َ
حمسإِنَّا َعَرۡضَنا  ٱۡل

َباِل ىجس ۡرِض َوٱۡلِ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

]األحزاب: 72[ 

اعتقاد القلب وإقرار اإليمان
باللسان، وعمل 

اجلوارح.

ِيَن َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم  ا ٱلَّ مَّ
َ
حمسفَأ

وَنىجس   إِيَمٰٗنا َوُهۡم يَۡسَتۡبِشُ
]التوبة: 124[ 



10

اآليةالـمعنىالكلمةاألصلالتكرار

تعاىل، املؤمن اهلل  أسماء  من 
ن املؤمنني  وهو اذلي يؤمِّ
وبأسه،  عذابه  من 
إيمانهم،  ىلع  ويصدقهم 
وعدهم  فيما  ويصدقهم 

يف اآلخرة.

َلُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن  حمسٱلسَّ
 ٱلُۡمَهۡيِمُنىجس ]الحشر: 23[ 

ُ َما ِف قُلُوبِِهۡم ىجس إدراك اليء حبقيقته.الِعلمع ل م854 حمس َيۡعلَُم  ٱللَّ
]النساء: 63[ 

م
َ
يعـرف الَعل وعالمـة  وسـم 

بهـا.
حمسَوِمۡن َءاَيٰتِهِ ٱۡلََوارِ ِف ٱۡلَۡحرِ 

ۡعَلِٰمىجس ]الشورى: 32[ 
َ
 َكٱۡل

تعاىل، العليم اهلل  أسماء  من 
وهو العليم بكل يشء 

ال خيىف عليه يشء.

نَت  ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُمىجس 
َ
حمسإِنََّك أ

]البقرة: 32[ 

عكـس القيامق و م660 االنتصـاب 
. لقعـود ا

 ِ ا  قَاَم َعۡبُد ٱللَّ نَُّهۥ لَمَّ
َ
حمسَوأ

يَۡدُعوهُىجس ]الجن: 19[ 
حمسَوُكُنوزٖ  َوَمَقاٖم املزنل.املقام

َكرِيٖمىجس ]الشعراء: 58[ 
ُۥ ِعوََجۜا ١ املعتدل املستقيم.القّيم حمسَولَۡم َيَۡعل لَّ

 َقّيِٗماىجس ]الكهف: 2-1[ 
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تعـاىل القيوم أسـماء اهلل  مـن 
والقيـوم القائم بنفسـه 
الغين عن غـره، القائم 
بأمـر لك يشء يف رزقـه 
وادلفـع عنـه، وكالءتـه 
تدبـره، والكـون فقـر 

. يله إ

ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ  حمسٱللَّ
 ٱۡلَقيُّوُم ىجس ]البقرة: 255[ 

ويه االستقامة االعوجـاج  ضـد 
أمـر  اتبـاع  مداومـة 
نهيـه. واجتنـاب  اهلل، 

ُ ُثمَّ  ٱۡسَتَقُٰمواْ ىجس  حمسقَالُواْ َربَُّنا ٱللَّ
]فصلت: 30[ 

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ىجس ما ليس فيه عوج.املستقيم حمسٱۡهِدنَا  ٱلّصِ
]الفاتحة: 6[ 

حمسَربََّنا َل َتَۡعۡلَنا َمَع  ٱۡلَقۡوِم مجاعة من انلاس.القوم
ٰلِِمنَي ىجس ]األعراف: 47[  ٱلظَّ

ن جاء بسهولة.أىتأ ت ى549
َ
ٓ أ حمسَهۡل يَنُظُروَن إِلَّ

ُ ِف  ُظلَٖل  ّمَِن  تَِيُهُم ٱللَّ
ۡ
يَأ

ٱۡلَغَماِمىجس ]البقرة: 210[ 
وتغطيته، الكفرك ف ر525 اليء  سرت 

ويطلق ىلع ضد اإليمان 
باهلل.

ِ ىجس  حمسَكۡيَف  تَۡكُفُروَن بِٱللَّ
]البقرة: 28[ 
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ور
ُ
اَكف

ْ
اسـم أكمام اثلّمرة اليت ال

الطيب.  تَْكُفُرَها ويه 
ٖس َكَن 

ۡ
ُبوَن ِمن َكأ حمسيَۡشَ

ِمَزاُجَها  َكفُوًراىجس ]اإلنسان: 5[ 
مـا يدفـع مـن مـال أو الكفارة

طعـام، أو مـا يقـدم من 
اذلنـب  ملسـح  صيـام 

وتغطيتـه.

يَۡمٰنُِكۡم إَِذا 
َ
َٰرةُ أ حمسَذٰلَِك  َكفَّ

َحلَۡفُتۡمۚ ىجس ]المائدة: 89[ 

بـني بنيب ي ن523 للخاللـة  موضـع 
ووسـطهما. الشـيئني 

حمسُيَفّرِقُوَن بِهِۦ  َبنۡيَ ٱلَۡمۡرءِ 
ىجس ]البقرة: 102[  َوَزوِۡجهۦِۚ

ادلاللة الواضحة عقلية ابليّنة
اكنت أو حمسوسة.

حمسٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس 
 َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِنۚىجس 

]البقرة: 185[ 

حمسَهَٰذا  َبَياٞن ّلِلنَّاِس َوُهٗدىىجسالكشف عن اليء.ابليان
]آل عمران: 138[ 

املبني
مـن أسـماء اهلل تعـاىل، 
باألدلـة  الظاهـر  أي 
ىلع وجـوده ووحدانيتـه 
وألوهيتـه  ربوبيتـه  يف 
وصفاتـه،  وأسـمـائــه 
املظهـر للخلـق احلق يف 

ومعرفتـه. عبادتـه 

َ ُهَو ٱۡلَقُّ  ٱلُۡمبنُِي ىجس حمسٱللَّ
]النور: 25[ 
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اآليةالـمعنىالكلمةاألصلالتكرار

هو اذلي يصلح أن يعلم اليشُءش ي أ519
وخير عنه.

ءٖ قَِديٞرىجس  ِ  َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ حمسإِنَّ ٱللَّ

]البقرة: 20[ 

ُ َيَۡتصُّ بِرَۡحَتِهِۦ َمن من معاين اإلرادة.املشيَئُة حمسَوٱللَّ
 يََشآُءۚىجس ]البقرة: 105[ 

وترك اإلرسالر س ل513 وابلعث،  اتّلخلية 
املنع.

رَۡسۡلَنَٰك بِٱۡلَّقِ بَِشرٗيا 
َ
آ  أ حمسإِنَّ

َونَِذيٗرۖا ىجس ]البقرة: 119[ 
نزَِل املتحّمل القول والرَِّسالَِة.الرسول

ُ
َها  ٱلرَُّسوُل  بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ حمسَيٰٓ

ّبَِكۖىجس ]المائدة: 67[  إَِلَۡك ِمن رَّ
َّۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلَّۡغَت ما يُرسل الرسول به.الرسالة حمسِإَون ل

ىجس ]المائدة: 67[  رَِساَلَُهۥۚ
َمَٰوِٰت َوِف ضمر الغائبهوهو481 ُ ِف ٱلسَّ حمس َوُهَو  ٱللَّ

ۡرِضىجس ]األنعام: 3[ 
َ
ٱۡل

حمس َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛىجساسم إشارةذلك480
]البقرة: 2[ 

وقـت ايَلْوُمي و م475 عـن  بـه  يعـّر 
إىل  الشـمس  طلـوع 
غروبهـا. وقـد يعـّر به 
عـن مـّدة مـن الزمـان 

اكنـت. مـّدة  أّي 

ِ  َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ ىجس  حمسيُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
]آل عمران: 114[ 
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ۚ ىجس حينئذ.يومئذ حمسَوٱلَۡوۡزُن  يَۡوَمئٍِذ ٱۡلَقُّ
]األعراف: 8[ 

ۡرَض فَِرٰٗشا  اجلُـرم مقابـل السـماء.األرضأرض461
َ
حمسَجَعَل لَُكُم  ٱۡل

َمآَء بَِناٗٓءىجس ]البقرة: 22[  َوٱلسَّ
حمسَمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن َهَٰذا َعۡذٞب ماٌء َعْذٌب طّيب بارد.العذبع ذ ب373

َجاٞجىجس 
ُ
 فَُراٞت َوَهَٰذا ِمۡلٌح أ

]الفرقان: 53[ 

ِلٞمىجس اإلجياع الّشديد.العذاب
َ
حمسَولِۡلَكٰفِرِيَن  َعَذاٌب  أ

]البقرة: 104[ 

مـن العملع م ل360 يكـون  فعـل  لّك 
فهـو  بقصـد،  احليـوان 
الفعـل،  مـن  أخـّص 
ألّن الفعـل قد ينسـب 
الـيت  احليوانـات  إىل 
بغـر  فعـل  منهـا  يقـع 
ينسـب  وقـد  قصـد، 
إىل اجلمـادات، والَعَمـُل 
قلّمـا ينسـب إىل ذلـك.

ا  ٍة َخرۡيٗ حمسَفَمن  َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
يََرهُۥىجس ]الزلزلة: 7[ 
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-صار وطفق جعلج ع ل346
- أوجد

- إجياد اليء من يشء 
وتكوينه 

إىل  الـيء  تصيـر   -
حالـة  دون  حالـة 

- احلكـم بالـيء ىلع 
أو  حًقـا  إمـا  الـيء 

باطـاًل.

لَُمِٰت َوٱنلُّوَرۖ ىجس حمس وََجَعَل  ٱلظُّ
 ]األنعام: 1[ 
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ٰ َنۡفِسهِ  ٱلرَّۡحََةۚ ىجس الرقة والعطف والرأفة.الرَّمحةر ح م339 حمسَكَتَب َعَ
]األنعام: 12[ 

الرحم األرحام ويطلق  األقارب، 
يف  اجلنني  موضع  ىلع 

بطن األم.

رَۡحاِم َكۡيَف 
َ
حمس يَُصّوِرُُكۡم ِف  ٱۡل

يََشآُءۚىجس ]آل عمران: 6[ 
ۡوَلٰ 

َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ  ٱۡل

ُ
حمسَوأ

بَِبۡعٖض ىجس ]األنفال: 75[ 
تعـاىل الرمحن أسـماء اهلل  مـن 

وهـو ذو الرمحـة، الصفة 
اذلاتيـة هلل تعـاىل.

حمسٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ٣ىجس 
]الفاتحة: 3[ 

من أسماء اهلل تعاىل وهو الرحيم
الصفة  ويه  الرمحة،  ذو 

الفعلية هلل تعاىل.

لُونَُكۡم َخَباٗلىجس يقرون.يألونأ ل و- ى331
ۡ
حمسَل  يَأ

]آل عمران: 118[ 

ِ لََعلَُّكۡم نِعم.آالء حمسفَٱۡذُكُرٓواْ  َءاَلَٓء ٱللَّ
ُتۡفلُِحوَنىجس ]األعراف: 69[ 

للجماعـة أوالء إشـارة  اسـم 
واإلنـاث. اذلكـور 

ِۚىجس  ْوَلٰٓئَِك يَرُۡجوَن رَۡحََت ٱللَّ
ُ
حمس أ

]البقرة: 218[ 
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نفُِقواْ صاحبات.أوالت
َ
ْوَلِٰت َحٖۡل فَأ

ُ
حمسِإَون ُكنَّ  أ

ىجس ]الطالق: 6[  َعلَۡيِهنَّ
ۡلَبِٰبىجس أصحاب.أولوا

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ٓ  أ ُر إِلَّ كَّ حمسَوَما يَذَّ

]البقرة: 269[ 

ا َيۡعُبُد اسم إشارة للجماعة.هؤالء حمسفََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ ّمِمَّ
 َهُٰٓؤَلٓءِۚ ىجس ]هود: 109[ 

ٰٓ  َءاِل آل الرجل أهله.آل حمسَوُيتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك َوَعَ
 َيۡعُقوَبىجس ]يوسف: 6[ 

يف الرأير أ ي328 اإلنسـان  يـراه  مـا 
األمـر.

ِيَن  َبَعَك إِلَّ ٱلَّ حمسَوَما نََرىَٰك ٱتَّ
ِيىجس 

ۡ
أ َراذنُِلَا بَادَِي  ٱلرَّ

َ
ُهۡم أ

]هود: 27[ 

ۡقَت  ٱلرُّۡءيَاۚٓىجس ما يُرى يف املنام.الرؤيا حمسقَۡد َصدَّ
]الصافات: 105[ 

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَمىجس داللة بلطف.اهلدايةه د ى326 حمس ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
]الفاتحة: 6[ 
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اهلادي
تعاىل،  اهلل  أسماء  من 
عباده  املرشد  واهلادي 
إىل  عباده  ويرشد  احلق، 
دفع  وإىل  املنافع،  مجيع 
ما  ويعلمهم،  املضار 
ويهديهم  يعلمون،  ال 
والسداد،  اتلوفيق  بهداية 
اتلقوى، وجيعل  ويلهمهم 
قلوبهم منيبة منقادة إيله.

ُ  َيۡهِدي َمن يََشآُء ىجس  حمسَوٱللَّ
]البقرة: 213[ 

خمتـّص بمـا ُيْهـَدى إىل الَهْدُي
ابليـت احلـرام.

ن َيۡبلَُغ 
َ
حمس َوٱلَۡهۡدَي  َمۡعُكوفًا أ
ىجس ]الفتح: 25[  َمِلَُّهۥۚ

اليت الَهِديَُّة باللَُّطف  خمتّصة 
يُهديها بعضنا إىل بعٍض.

حمسِإَوّنِ ُمۡرِسلٌَة إَِلِۡهم  بَِهِديَّةٖ 
َفَناِظَرةُۢ ىجس ]النمل: 35[ 

ِي َعلَۡيهِ رسم الكالم يف الصحف.كتبك ت ب319 حمس فَۡلَيۡكُتۡب َوۡلُۡملِِل ٱلَّ
ٱۡلَقُّ ىجس ]البقرة: 282[ 

مـع الكتاب للصحيفـة  اسـم 
فيـه. املكتـوب 

حمسَذٰلَِك  ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ىجس 
]البقرة: 2[ 

ويه السماءس م و317 عـالك،  يشء  لك 
لـأرض. املقابلـة 

نَزَل ِمَن 
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ حمس َوٱلسَّ

َمآءِ َماٗٓء ىجس ]البقرة: 22[   ٱلسَّ
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تعـّرف اسم الـيت  اللكمـة 
. ء ألشـيا ا

ۡسَمآَء ُكََّها ىجس 
َ
حمسوََعلََّم َءاَدَم  ٱۡل

]البقرة: 31[ 

املثيل وانلظر هل يستحق السيم
اسمه.

حمسفَٱۡعُبۡدهُ َوٱۡصَطِبۡ لِعَِبَٰدتِهۦِۚ 
َهۡل َتۡعلَُم َلُۥ  َسِمّيٗاىجس ]مريم: 65[ 

َمُةظ ل م315
ْ
ل لَُمِٰت  َوٱنلُّوَرۖ ىجس  عدُم انّلور.الظُّ حمسوََجَعَل ٱلظُّ

]األنعام: 1[ 

غـر الُظلم يف  الـيء  وضـع 
بـه،  املختـص  موضعـه 
إمـا بنقصـان أو بزيادة 
وإمـا بعدول عـن وقته 

وماكنـه.

َك لَُظۡلٌم َعِظيٞمىجس  ۡ حمسإِنَّ  ٱلّشِ
]لقمان: 13[ 

 ن ف س298
 

وُح وتطلق ىلع اذلات.انلفس ُ  َنۡفًسا إِلَّ الرُّ حمسَل يَُكّلُِف ٱللَّ
وُۡسَعَهاۚىجس ]البقرة: 286[ 

َسُة
َ
ُمَاَهَدُة انلَّْفِس للتشـبه الُمَناف

واللُُّحـوِق  باألفاضـِل، 
بهـم مـن غـر إِْدخـال 
بـأن  غـِره.  ىلع  ٍر  َضَ
مـن  واحـٍد  لك  يـرز 
املتبارزيـن قـوة نفسـه.

حمسَوِف َذٰلَِك  فَۡلَيتََنافَِس 
ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن ىجس ]المطففين: 26[ 
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إدخال وإخراج اهلواء يف اتلنفس
 ابلدن من الَفِم والِمنَْخر،

وهو اكلِغذاء للنَّْفِس.

َس ىجس  ۡبِح إَِذا  َتَنفَّ حمسَوٱلصُّ
]التكوير: 18[ 

اتّلقــّدم قبل ق ب ل294 يف  يســتعمل 
واملنفصــل،  املّتصــل 

بعــد. ويضــاّده 

حمس َونُوًحا َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُلۖىجس 
]األنعام: 84[ 

ۡقَبۡلَنا فِيَهاۖىجس جاء بوجهه.أقبل
َ
حمسَوٱۡلعِرَي ٱلَِّتٓ  أ

 ]يوسف: 82[ 

حمسَفَتَقبَّلََها َربَُّها  بَِقُبوٍل َحَسٖنىجس الرضا.القبول
]آل عمران: 37[ 

ءٖ  ُقُبًلىجس وجه اليء ومقدمته.الُقبل نَا َعلَۡيِهۡم ُكَّ َشۡ حمسوََحَشۡ
]األنعام: 111[ 

انلـاس القبيلة مـن  مجاعـة 
تنتسـب إىل أب أو جـد 

واحـد.

حمسإِنَُّهۥ يََرىُٰكۡم ُهَو  َوقَبِيلُُهۥ ىجس
]األعراف: 27[ 

تقابـل لك مـن الطرفني املقابلة
بوجهيهمـا ىلع اآلخر.

ٰ َبۡعٖض  ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم َعَ
َ
حمس فَأ

يَتََسآَءلُوَن ىجس ]الصافات: 50[ 
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يسـتقبل القبلة الـيت  اجلهـة 
وجوههم  املسـلمون  بها 

عنـد الصـالة.

َنََّك  قِۡبلَٗة تَۡرَضىَٰهاۚ ىجس حمسفَلَُنَوّلِ
]البقرة: 144[ 

ُوُل يف األصـل هـو نزل ن ز ل293 الـزنُّ
احِنَطـاٌط مـن ُعلُـّو.

َمآءِ َماٗٓء ىجس نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
حمس َوأ

]البقرة: 22[ 

ُل ُ مـن النُّ للنَّـازل  ُيَعـدُّ  مـا 
اد. الـزَّ

ۡم َشَجَرةُ 
َ
َذٰلَِك َخرۡيٞ  نُُّزًل أ

َ
حمسأ

ٱلزَّقُّوِم ىجس ]الصافات: 62[ 
ُٰت ٱۡلفِۡرَدۡوِس  نُُزًلىجس املنل حمسلَُهۡم َجنَّ

]الكهف: 107[ 

االسـتحضار اذلِّكرذ ك ر292 يطلق ىلع 
ويطلـق  نسـيه،  ملـا 
حلضـور الـيء القلب 

القـول. أو 

بََّك إَِذا نَِسيَت ىجس  حمس َوٱۡذُكر  رَّ
]الكهف: 24[ 

ُر
َ
ك ىجس ضد األنىث.اذلَّ نَثٰ

ُ
َكَر  َوٱۡل وَۡجنۡيِ ٱلَّ حمسَخلََق ٱلزَّ

]النجم: 45[ 

ٗقا لَِّما َمَعُهۡمۗ ىجس املطابقة واملوافقة.احلقح ق ق287 حمسَوُهَو  ٱۡلَقُّ ُمَصّدِ
]البقرة: 91[ 
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احلق
تعاىل،  اهلل  أسماء  من 
فاحلق هو املوجود احلق، 
املعبود احلق؛  اإلهل احلق 
حق  وقوهل  حق،  فاهلل 
ووعـده  حــق،  وفعلـه 

احلق.

َ ُهَو  ٱۡلَقُّ  ٱلُۡمبنُِيىجس  نَّ ٱللَّ
َ
حمسأ

]النور: 25[ 

يكون اإلحقاق احلق  إحقاق 
واآليات،  األدلة  بإظهار 
وبثها  الرشيعة  وبإكمال 

يف الاكفة.

ُ ٱۡلَقَّ بَِكلَِمٰتِهِۦىجس  حمس َوُيِحقُّ ٱللَّ
]يونس: 82[ 

قُوَل َعَ جدير.حقيق
َ
ٓ أ ن لَّ

َ
ٰٓ أ  حمس َحقِيٌق َعَ

ىجس ]األعراف: 105[  ِ إِلَّ ٱۡلَقَّ ٱللَّ
يـوم القيامـة؛ ألنه حيق احلاقة

مـن  أو  اجلـزاء  فيهـا 
املخاصمـة. املحاققـة 

حمسٱۡلَٓاقَُّة ىجس ]الحاقة: 1[ 

ِ  قول غر حق.الكذبك ذ ب282 وَن َعَ ٱللَّ حمسٱنُظۡر َكۡيَف َيۡفَتُ
 ٱۡلَكِذَبىجس ]النساء: 50[ 

ِخُروَن أىت.جاءج ي أ278
ۡ
َجلُُهۡم َل يَۡسَتأ

َ
حمسفَإَِذا  َجآَء أ

َساَعٗةىجس ]األعراف: 34[ 
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ا َءاِمٗناىجس اسم اشارةهذا275 حمسَرّبِ ٱۡجَعۡل  َهَٰذا بََلً
]البقرة: 126[ 

حمس َهَٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡخَتَصُمواْ اسم اشارة للمثىن املذكر.هذان
ِف َرّبِِهۡمىجس ]الحج: 19[ 

للمثـىن هاتان اشـارة  اسـم 
. نـث ملؤ ا

نِكَحَك 
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ حمسقَاَل إِّنِ

ىجس إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ  َهَٰتنۡيِ
]القصص: 27[ 

االنقيـاِد العبادةع ب د275 مـع  اعـُة  الطَّ
واخلُـضــوِع  والــحب 

ِل. ُـّ واتلَذل

نَس إِلَّ  نَّ َوٱۡلِ حمسَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ
 ِلَۡعُبُدوِنىجس ]الذاريات: 56[ 

ۡسلَِحَتُهۡمىجس حوز اليء وحتصيله.أخذأ خ ذ273
َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
حمس َوۡلَأ

]النساء: 102[ 

ُ بِٱللَّۡغوِ ِفٓ اللوم والعقاب.املؤاخذة حمسلَّ  يَُؤاِخُذُكُم ٱللَّ
يَۡمٰنُِكۡم ىجس ]البقرة: 225[ 

َ
أ

املستقيم اخللقخ ل ق261 اتلقدير  أصله 
إبداع  يف  ويستعمل 
أصل  غر  من  الّيء 

وال احتذاء.

ِي  َخلََق  ِ ٱلَّ حمسٱۡلَۡمُد لِلَّ
ۡرَضىجس ]األنعام: 1[ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  ٱلسَّ
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والّسجايا اخلُلق بالقوى  خص 

املدركة بابلصرة. 
حمسِإَونََّك لََعَلٰ  ُخلٍُق 
 َعِظيٖمىجس ]القلم: 4[ 

حمسَما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن انلصيب.اخَلالق
 َخَلٰٖقۚىجس ]البقرة: 102[ 

اخلالق

واخلالق

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، 

أي مبـدع الـيء ىلع 

مثـال لـم يُسـبق إيله.

ُٰق  حمسإِنَّ َربََّك ُهَو  ٱۡلَلَّ
ٱۡلَعلِيُمىجس ]الحجر: 86[ 

شيئان املواالةو ل ي259 حَيُْصَل  أن 

ليس  حصواًل  فصاعداً 

بينهما ما ليس منهما.

ِيَن  يَلُونَُكم ّمَِن يقرب.ييل حمسَقٰتِلُواْ ٱلَّ
ارِ ىجس ]التوبة: 123[  ٱۡلُكفَّ

يَُة
َ

حمسنِۡعَم ٱلَۡمۡوَلٰ َونِۡعَم  ٱنلَِّصرُيىجسانلُّْرُة.الِوال
]األنفال: 40[ 

يَُة
َ

َ  َمۡولَىُٰكۡمۚىجس تويل األمر.الَوال نَّ ٱللَّ
َ
حمسفَٱۡعلَُمٓواْ أ

]األنفال: 40[ 
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)عـن( وىل ب  عـّدي  إذا 
لفًظـا أو تقديـًرا اقتى 
معـىن اإلعـراض وترك 

. به قر

ٰ  َعۡنُهۡم ىجس ]األعراف: 79[  حمس َفَتَولَّ

وتطلـق أوىل أحـرى،  أي 
هل. ويـل  بمعـىن 

ىجس ]القيامة: 34[  ۡوَلٰ
َ
ۡوَلٰ  لََك فَأ

َ
حمس أ

الويل
املوىل

من أسماء اهلل تعاىل، أي 
لأمر  املتويل  انلصر 

القائم به.

ۡوِلَآَءۖ 
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِم ٱتَّ

َ
حمسأ

ىجس ]الشورى: 9[  ُ ُهَو  ٱلَۡوِلُّ  فَٱللَّ
حمسفَنِۡعَم  ٱلَۡمۡوَلٰ َونِۡعَم ٱنلَِّصرُيىجس 

]الحج: 78[ 

ا تََرَك املوايل ٖ َجَعۡلَنا  َمَوِٰلَ ِممَّ
حمسَولُِكّ

ۡقَرُبوَنۚىجس 
َ
اِن َوٱۡل ٱۡلَوِٰلَ
]النساء: 33[ 

ايَُةو ق ى258
َ
مّمـا الوِق الـيِء  حفـُظ 

ويـّره. يؤذيـه 
حمس َوقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِىجس 

]البقرة: 201[ 

جعـل انّلفـس يف ِوقَايٍَة اتلَّْقَوى
ممـا خياف.

ىجس ]العلق: 12[  َمَر  بِٱلَّۡقَوىٰٓ
َ
ۡو أ

َ
حمس أ

ُ لَُكُم  ٱٓأۡلَيِٰت ىجس يه العالمة الظاهرة.اآلية أ ي ي252 ُ ٱللَّ حمسيُبنَّيِ
]البقرة: 219[ 
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وَلٰ ٢٥ىجس يقابل به أول.آخرأ خ ر250
ُ
حمس ِهَّلِلَف  ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱۡل

]النجم: 25[  

تعـاىل اآلخر أسـماء اهلل  مـن 
وهـو اذلي ليـس بعـده 

يشء.

ِٰهُر  ُل  َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظَّ وَّ
َ
حمسُهَو  ٱۡل

َوٱۡلَاِطُنىجس ]الحديد: 3[ 

تعـاىل املؤخر أسـماء اهلل  مـن 
أي يؤخـر مـا يشـاء.

ۚىجس  َسّمٗ َجٖل مُّ
َ
َرُكۡم إَِلٰٓ أ حمس َوُيَؤّخِ

]إبراهيم: 10[ 

ۡنَيا النشأة اثلانية.اآلخرة وَن ٱۡلََيٰوةَ ٱلُّ حمسيَۡشُ
 بِٱٓأۡلِخَرةِۚىجس ]النساء: 74[ 

ُ َنۡفًسا إَِذا َجآَء يقابل اتلقديم.اتلأخري َر  ٱللَّ حمسَولَن  يَُؤّخِ
َجلَُهاۚ ىجس ]المنافقون: 11[ 

َ
أ

ىجس الشأن.األمرأ م ر248 ۡمرِ َرّبِ
َ
وُح ِمۡن  أ حمسقُِل ٱلرُّ

]اإلسراء: 85[ 

يعمـل أمر أن  لكـف  إذا 
. شـيئًا

لَّ 
َ
َمَر أ

َ
ِ  أ حمسإِِن ٱۡلُۡكُم إِلَّ لِلَّ

ٓ إِيَّاهُۚىجس ]يوسف: 40[  َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ
حمسلََقۡد ِجۡئَت َشۡيـًٔا إِۡمٗراىجس منكًرا.إمًرا

]الكهف: 71[ 
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وليـس ابلُعدب ع د235 القـرب،  ضـد 
حمـدود. حـّد  هلمـا 

ِ َفَقۡد َضلَّ  حمسَوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ
َضَلَٰلۢ  بَعِيًداىجس ]النساء: 116[ 

َمآءِ َماٗٓء يقال يف مقابلة قبل.بعد نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
ُ أ حمسَوٱللَّ

ۡرَض  َبۡعَد َمۡوتَِهاۚٓىجس 
َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡل

َ
فَأ

]النحل: 65[ 

سـرت اذلنـب واتلجـاوز املغفرةغ ف ر234
. عنه

ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
حمسيُۡصلِۡح لَُكۡم أ

 َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗىجس 
]األحزاب: 71[ 

نَس إِلَّ اجلنس البرشي.اإلنسأ ن س230 نَّ  َوٱۡلِ حمسَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ
ِلَۡعُبُدوِنىجس ]الذاريات: 56[ 

واْ َوَل خالف انلفور.األنس حمسفَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُ
ىجس   ُمۡسَتـٔۡنِِسنَي ِلَِديٍثۚ

]األحزاب: 53[ 

سـي بذلك ألنـه مدين اإلنسان
بالطبـع يأنس.

َۡمَع  لَّن نَّ
َ
نَسُٰن أ َيَۡسُب  ٱۡلِ

َ
حمسأ

ِعَظاَمُهۥىجس ]القيامة: 3[ 
اعءد ع و211 ّنِ َمۡغلُوٞب انلداء.ادلُّ

َ
ۥٓ أ حمس فََدَع  َربَُّه
فَٱنَتِصۡ ١٠ىجس 

يع شيئا أنّه هل.اإلداعء ِي ُكنُتم بِهِۦ أن يدَّ حمسَوقِيَل َهَٰذا ٱلَّ
ُعوَنىجس ]الملك: 27[   تَدَّ
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أصلـه املنـع إلصـالح، حكمح ك م210
بأنه  القضـاء  واحلكم: 
كـذا، أو ليـس بكذا.

لَّ 
َ
َمَر أ

َ
ِ أ حمسإِِن  ٱۡلُۡكُم إِلَّ لِلَّ

ٓ إِيَّاهُۚىجس ]يوسف: 40[  َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ

ِ  َيُۡكُم ملن حيكم بني انلاس.احلاكم َّ حمسٱلُۡمۡلُك يَۡوَمئِٖذ لّلِ
بَۡيَنُهۡمۚىجس ]الحج: 56[ 

بالعلـم احلكمة احلـق  إصابـة 
. لعقـل وا

وِتَ 
ُ
حمسَوَمن يُۡؤَت  ٱۡلِۡكَمَة َفَقۡد أ

ا َكثرِٗياۗ ىجس ]البقرة: 269[  َخرۡيٗ
ۡحِكَمۡت َءاَيُٰتُهۥ اإلتقان.اإلحاكم

ُ
حمسالٓرۚ كَِتٌٰب  أ

ۡن َحِكيٍم  ُ لَۡت ِمن لَّ ُثمَّ فُّصِ
َخبرٍِيىجس ]هود: 1[ 

تعـاىل احَلَكم أسـماء اهلل  مـن 
اذلي  وهـو  احلكـم، 
وأصـل  احلكـم  إيلـه 
الفسـاد  منـع  احلكـم 
والظلـم، ونـرش العـدل 

واخلـر.

ِۖىجس  حمسإِِن  ٱۡلُۡكُم إِلَّ لِلَّ
]األنعام: 57[ 
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مـن أسـماء اهلل تعـاىل، احلكيم
احلكـم  ذو  واحلكيـم 
الـيء  ىلع  يقـي 
ليـس  أو  كـذا  بأنـه 
األشـياء  وحيكم  كـذا 
يدخـل  وال  ويتقنهـا، 
تدبـره خلـٌل وال ذلـل.

َهَٰدةِ ٱۡلَعزِيُز  حمسَعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ
 ٱۡلَِكيُمىجس ]التغابن: 18[ 

حمسَمٰلِِك يَۡوِم  ٱّلِيِنىجس ]الفاتحة: 4[ املتّرف باألمر وانّليه.الَملُِكم ل ك206
وُت

ُ
ك

َ
اهلل الَمل بملك  خمتّص 

تعاىل، وهو مصدر َملََك 
أدخلت فيه اتلاء.

ِي بَِيِدهِۦ  َملَُكوُت  حمسفَُسۡبَحَٰن ٱلَّ
ءٖ ِإَوَلۡهِ تُرَۡجُعوَنىجس  ِ َشۡ

ُكّ
]يس: 83[ 

امللك 
واملليك

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، 
وملكوتـه  اهلل  وملـك 
سـلطانه وعظمتـه؛ فهو 

ادلين. يـوم  ملـك 

ِي َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو  ُ ٱلَّ حمسُهَو ٱللَّ
 ٱلَۡملُِكىجس ]الحشر: 23[ 

ۡملُوٗكىجس ]النحل: 75[ الرقيق.اململوك حمسَعۡبٗدا  مَّ
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للقرب، عندع ن د201 موضوع  لفظ 
فتارة يستعمل يف املاكن، 
حنو  االعتقاد،  يف  وتارة 
كذا،  ِعنِْدي  يقال:  أن 
وتارة يف الّزلىف واملزنلة.

َ  ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ  حمسفَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ
ٱۡلََراِمۖىجس ]البقرة: 198[ 

عتـا العنيد إذا  الرجـل،   عنـد 
قـدره،  وجـاوز  وطـى 
الرجـل  يعـرف  وأن 
اليء ويـأىب أن يقبله.

اٍر  ۡلقَِيا ِف َجَهنََّم ُكَّ َكفَّ
َ
حمسأ

 َعنِيٖدىجس ]ق: 24[ 

حمسفَٱتَُّقواْ  ٱنلَّاَر ٱلَِّت َوقُوُدَها انلار احلارقة.نارن و ر196
ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُۖ ىجس ]البقرة: 24[ 

الّضــوء الـمنتشـر اذلي انلّور
يعني ىلع اإلبصار، وذلك 
ضبان دنيوّي، وأخروّي، 
وانلَّاُر تقال للهيب اذلي 

يبدو للحاّسة.

ىجس  ۡرِضۚ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ  نُوُر ٱلسَّ حمس ٱللَّ

]النور: 35[ 

مـا فيـه نفـع وصـالح اخلريخ ي ر196
وهـو ضـد الـرش بوجـه 

اعم.

حمسفَٱۡستَبُِقواْ  ٱۡلَۡيَرِٰتىجس 
]البقرة: 148[ 
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خـر االختيار هـو  مـا  طلـب 
. فعلـه و

تَُك فَٱۡسَتِمۡع لَِما  نَا  ٱۡخَتۡ
َ
حمسَوأ

يُوَحٰٓ ىجس ]طه: 13[ 
مبهـج احلسنح س ن194 لّك  عبـارة عـن 

مرغـوب فيه، مـن جهة 
أو  اهلـوى  أو  العقـل 

احلـس.

ىجس  ۡسَمآُء  ٱۡلُۡسَنٰ
َ
ِ ٱۡل حمسَولِلَّ

]األعراف: 180[ 

لّك مـا يـّر مـن نعمـة احلسنة
يف  اإلنسـان  تنـال 
نفسـه وبدنـه وأحواهل، 

تضاّدهـا. والسـيئة 

حمسَمن َجآَء  بِٱۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُ 
ۡمَثالَِهاۖ ىجس ]األنعام: 160[ 

َ
أ

العدل، اإلحسان فوق  فاإلحسان 
أن  هو  العدل  أّن  وذاك 
ويأخذ  عليه،  ما  يعطي 
أن  واإلحسان  هل،  ما 
عليه،  مما  أكرث  يعطي 

ويأخذ أقّل مّما هل.

يِۡن  إِۡحَسٰٗناىجس  حمسَوبِٱۡلَوِٰلَ
]النساء: 36[ 

الّطريـق الضاللض ل ل191 العـدوُل عـن 
ويضـاّده  املسـتقيم، 

اهلدايـة.

ِل ٱۡلُكۡفَر  حمسَوَمن يَتََبدَّ
يَمِٰن َفَقۡد  َضلَّ  َسَوآَء  بِٱۡلِ

بِيِلىجس ]البقرة: 108[  ٱلسَّ
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ۦ ضد املوت.احلياةح ي ي189 ِي  يُۡحِ َ ٱلَّ حمسقَاَل إِبَۡرٰهِـُۧم َرّبِ
َوُيِميُتىجس ]البقرة: 258[ 

اَر ٱٓأۡلِخَرةَ لَِهَ احلياة.احليوان حمسِإَونَّ ٱلَّ
 ٱۡلََيَواُنۚىجس ]العنكبوت: 64[ 

تعاىل احليي اهلل  أسماء  من 
به  يليق  حياًء  احليي 
إذا  اكملخلوقني،  ليس 
يستيح  يديه  العبد  رفع 

أن يردهما صفًرا.

ن يَۡضَِب 
َ
ۦٓ أ َ َل  يَۡسَتۡحِ حمسإِنَّ ٱللَّ

ا َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَهاۚىجس  َمَثٗل مَّ
]البقرة: 26[ 

من أسماء اهلل تعاىل وهو اليح
املوصوف باحلياة الاكملة 
يلحقها  ال  اليت  األبدية 
فيه  فناء،  وال  موٌت 

حياة ذاتية هل سبحانه.

ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو  ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ ىجس  حمسٱللَّ
]البقرة: 255[ 

نيب اهلل ابن زكريا حيىي
عليهما السالم.

ةٖۖ ىجس  حمس َيَٰيۡحَيٰ ُخِذ ٱۡلِكَتَٰب بُِقوَّ
]مريم: 12[ 

أي: اتلحية اهلل  حيـاك  يقـال 
حيـاة. لـك  جعـل 

حمسِإَوَذا ُحّيِيُتم  بَِتِحيَّةٖ فََحيُّواْ 
ۡو ُردُّوَهآىجس 

َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
بِأ

]النساء: 86[ 
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عـن احلياء انلفـس  انقبـاض 
اللـوم. القبائـح خمافـة 

ن يَۡضَِب 
َ
ۦٓ أ َ َل  يَۡسَتۡحِ حمسإِنَّ ٱللَّ

ا َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَهاۚىجس  َمَثٗل مَّ
]البقرة: 26[ 

ىجس األفىع.احلية ۡلَقىَٰها فَإَِذا ِهَ  َحيَّةٞ تَۡسَعٰ
َ
حمسفَأ

]طه: 20[ 

معس م ع185 قـوة يف األذن بهـا تدرك السَّ
األصوات.

ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك  حمس قَۡد  َسِمَع ٱللَّ
ِ ىجس  ِف َزوِۡجَها َوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ

]المجادلة: 1[ 

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، السميع
سـمٌع يليـق بـه، يـدرك 

بـه األصـوات مجيًعـا.

ِميُع ٱۡلَِصرُيىجس  حمسإِنَُّهۥ ُهَو  ٱلسَّ
]اإلسراء: 1[ 

ِيَن َءاَمُنواْ  ُيۡرُِجُهم برز من مقّره أو حاهل.خرجخ ر ج182 ُ َوِلُّ ٱلَّ حمسٱللَّ
لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِۖ ىجس  ّمَِن ٱلظُّ

]البقرة: 257[ 

ادّلْخـل، وهـو خمتّص يف اخلراج
ىلع  بالّريبـة  الغالـب 

األرض.

ۡم تَۡسـَٔلُُهۡم َخرٗۡجا  فََخَراُج 
َ
حمسأ

َرّبَِك َخرۡيۖٞ ىجس ]المؤمنون: 72[ 

ُحص ل ح180
َ

ال ۡجَر  ٱلُۡمۡصلِِحنَيىجس  ضّد الفساد. الصَّ
َ
حمسإِنَّا َل نُِضيُع أ

]األعراف: 170[ 

ُح
ْ
ل ۡلُح َخرۡيۗٞ ىجس ]النساء: 128[ إزالة انلفار بني انلاس.الصُّ حمس َوٱلصُّ
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بيلس ب ل176 حمسَوَل َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل ِف  َسبِيِل الطريق اذلي فيه ُسهولة.السَّ
ۚىجس ]البقرة: 154[  ۡمَوُٰتۢ

َ
ِ أ  ٱللَّ

َ قفا أثره.تبعت ب ع174 حمسقُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللَّ
ُىجس   فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ

]آل عمران: 31[ 

إزالة الروح عن اجلسد القتلق ت ل170
اكملوت.

 ِ حمسيَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل ٱللَّ
 َفَيۡقُتلُوَن  َوُيۡقَتلُوَنۖىجس 

]التوبة: 111[ 

وخالف الرشكةش ر ك168 مقارنـة  أصله 
ىلع  ويطلـق  انفـراد، 

الِملكـني. خلـط 

ُ َمَثٗل رَُّجٗل فِيهِ  حمسَضََب ٱللَّ
َكُٓء ُمتََشِٰكُسوَن َورَُجٗل   ُشَ

َسلَٗما ّلِرَُجٍلىجس ]الزمر: 29[ 
مـع الرشك اهلل  غـر  ترشيـك 

العبـادة. يف  اهلل 
َك  ۡ ِۖ إِنَّ  ٱلّشِ حمسَل تُۡشِۡك بِٱللَّ
لَُظۡلٌم َعِظيٞمىجس ]لقمان: 13[ 

ـُب الـيء: تريفه اتلقلبق ل ب168
ْ
قَل

ورصفـه عـن وجـه إىل 
اثلّـوب،  وجـه، كقلـب 
أي:  اإلنسـان،  وقلـب 

رصفـه عـن طريقتـه.

َۡل َوٱنلََّهاَرۚىجس  ُ ٱلَّ حمس ُيَقّلُِب ٱللَّ
]النور: 44[ 

يضخ القلب لإلنسان  عضو 
ادلم ومسكن املشاعر.

ِ َتۡطَمئِنُّ  ٱۡلُقلُوُبىجس  َل بِِذۡكرِ ٱللَّ
َ
حمسأ

]الرعد: 28[ 
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الكميـة الكثريك ث ر167 يف  يسـتعمل 
املنفصلـة وهـو عكس 

القليـل.

ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

َ ذِۡكٗرا  َكثرِٗياىجس  ٱللَّ
]األحزاب: 41[ 

ُر
ُ
اتّلبـاري يف كـرثة املـال اتلّاَكث

. لعّز وا
ۡوَلٰدِۖىجس 

َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
حمس َوتََكاثُٞر ِف ٱۡل

]الحديد: 20[ 

نهـر يف اجلنـة يتشـعب الكوثر
عنـه األنهـار. 

ۡعَطۡيَنَٰك  ٱۡلَكۡوثََرىجس 
َ
آ أ حمسإِنَّ

]الكوثر: 1[ 

اإلنسـان السوءس و ء167 يغـم  مـا  لك 
ادلنيويـة  األمـور  مـن 

واألخرويـة.

َقۡواْ  ِيَن ٱتَّ ُ ٱلَّ حمسَوُيَنّجِ ٱللَّ
وُٓء ىجس  ُهُم  ٱلسُّ بَِمَفاَزتِِهۡم َل َيَمسُّ

]الزمر: 61[ 

ويه السيئة القبيحـة  الفعلـة 
احلسـنة. ضـد 

ّيِـَٔاِت َجَزآُء  ِيَن َكَسُبواْ ٱلسَّ حمسَوٱلَّ
ِۭ بِِمۡثلَِهاىجس ]يونس: 27[   َسّيَِئة

ْوأة ۡيَطُٰن  ِلُۡبِدَي يه العورة أو الفرج.السَّ حمسفَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشَّ
لَُهَما َما وُۥرَِي َعۡنُهَما ِمن 
َسۡوَٰءتِِهَماىجس ]األعراف: 20[ 

حبسـب املوتم و ت165 املـوت  أنـواع 
أنـواع احليـاة وهو ضد 

ة  حليا ا

ِي َخلََق  ٱلَۡمۡوَت  َوٱۡلََيٰوةَ  حمسٱلَّ
ۡحَسُن َعَمٗلۚىجس 

َ
يُُّكۡم أ

َ
ِلَۡبلَُوُكۡم أ

]الملك: 2[ 

زال الَمْيتُة مـا  احلَيـوان:  مـن 
تذكيـة. بغـر  روحـه 

حمسُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم 
 ٱلَۡمۡيَتُةىجس ]المائدة: 3[ 
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االجتماع معم ع164 يقتي  »مع« 
يف  أو  املاكن  يف  إّما 
املعىن  يف  أو  الزمان 
يف  وإما  اكملتضايفني، 
الرّشف والّرتبة ويقتي 

معىن انّلرة.

ٰكِعِنَيىجس  حمسَوٱۡرَكُعواْ  َمَع ٱلرَّ
]البقرة: 43[ 

بذلـك ابنب ن و163 وسـي  املولـود، 
األب. بنـاء  لكونـه 

َما ٱلَۡمِسيُح ِعيَس  ٱۡبُن  حمسإِنَّ
ِىجس ]النساء: 171[   َمۡرَيَم رَُسوُل ٱللَّ

حمسَوَمۡرَيَم  ٱۡبَنَت ِعۡمَرَٰن ٱلَِّتٓ املولودة من اإلناث.بنت
ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيهِ 

َ
أ

وِحَناىجس ]التحريم: 12[  ِمن رُّ
ا  َكبرِٗياىجس الكر خالف الصغر.كبريك ب ر161 َ َكَن َعلِّيٗ حمسإِنَّ ٱللَّ

]النساء: 34[ 

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، الكبري
لك  العظيـم  والكبـر 
يشء دونـه، وهو أعظم 

مـن لك يشء وأكـر.

َهَٰدةِ  ٱۡلَكبرُِي  حمسَعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ
ٱلُۡمَتَعاِلىجس ]الرعد: 9[ 

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، املتكرب
وكريـاء اهلل: رشفـه.

 ۚ ُ حمسٱۡلَعزِيُز ٱۡلَبَّاُر  ٱلُۡمَتَكّبِ
ا يُۡشُِكوَنىجس  ِ َعمَّ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

]الحشر: 23[ 
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تكبر اهلل تعاىل تعظيمه اتلكبري
وتزنيهه.

ٰ َما َهَدىُٰكۡمىجس  َ َعَ واْ ٱللَّ ُ حمس َوِلَُكّبِ
]البقرة: 185[ 

وتسـتعمل الكبرة فيما كبرية
يشـّق ويصعب.

لَٰوةِۚ  ۡبِ َوٱلصَّ حمسَوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ
َها  لََكبرَِيةٌ إِلَّ َعَ ٱۡلَخِٰشعِنَيىجس  ِإَونَّ

]البقرة: 45[ 

ِكرْبُ
ْ
 الكر احلالة اليت يتخّصصال

بها اإلنسان من إعجابه 
بنفسه فرد احلق وحيتقر 

انلاس.

َبٰ 
َ
ٓ إِبۡلِيَس أ حمسفََسَجُدٓواْ إِلَّ

 َوٱۡسَتۡكَبَ َوَكَن ِمَن ٱۡلَكٰفِرِيَنىجس 
]البقرة: 34[ 

ن ب أ160
ُ
خـر ذو فائـدة عظيمة، انلََّبأ

أو  علـم  بـه  حيصـل 
يقـال  وال  ظـّن،  َغلَبَـة 
 
ٌ
َنبَـأ األصـل  يف  للخـر 
هـذه  يتضّمـن  حـى 

اثلاّلثـة. األشـياء 

حمسَعمَّ يَتََسآَءلُوَن ١ َعِن  ٱنلََّبإِ 
ٱۡلَعِظيِمىجس ]النبأ: 2-1[ 

ةُ ِسـَفاَرٌة بـني اهلل وبـني انلُُّبوَّ
ذوي العقـول من عباده 
إلزاحـة عللهـم يف أمر 

وَمعاِشـهم. َمعاِدهم 

رَۡسۡلَنا نُوٗحا ِإَوبَۡرٰهِيَم 
َ
 حمسَولََقۡد أ

وََجَعۡلَنا ِف ُذّرِيَّتِِهَما  ٱنلُُّبوَّةَ 
َوٱۡلِكَتَٰب ىجس ]الحديد: 26[ 



38

اآليةالـمعنىالكلمةاألصلالتكرار
مـن انليبُّ هـو  هْمـز  بغـر 

فعـة،  الرِّ أي:  انلَّبْـَوة، 
وسـّي نَِبيًّـا لِرفْعة حملِّه 
عن سـائر انلـاس، ومن 
أنبـأ عـن  همـز فأنـه 

تعـاىل. اهلل 

ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل  ٱنلَِّبَّ  حمسٱلَّ
ىجس ]األعراف: 157[  َّ ّمِ

ُ
ٱۡل

ٰ َما َتۡعَملُوَنىجس احلضور مع املشاهدة.الشهادةش ه د160 ُ  َشِهيٌد َعَ حمسَوٱللَّ
]آل عمران: 98[ 

ِ  َشِهيًداىجس الـُمشاهد لليء.الشاهد حمسَوَكَفٰ بِٱللَّ
]النساء: 166[ 

تعاىل، الشهيد اهلل  أسماء  من 
ىلع  املطلع  فالشهيد 
يغيب  ال  األشياء،  مجيع 
السامـع  شـيء،  عـنـه 
جلميع األصوات ال خيىف 
عنه صوت اذلي أحاط 
بكل يشء علًما وشهد 
بما  عباده  وىلع  لعباده 
عملوا، وشهد اهلل بمعىن 
وقى  وكـتـب  عـلـم 

. وأظهر وبنيَّ

ءٖ  َشِهيٌدىجس ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ حمسَوٱللَّ

 ]الربوج: 9[ 
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ِىجس الغلبة والقهر واالنتقام.انلَّْصُن ص ر159 حمسَوَما  ٱنلَّۡصُ إِلَّ ِمۡن ِعنِد ٱللَّ
]آل عمران: 126[ 

ةُ ُىجس اإلاعنة واتلأييد.انلُّْصَ هُ ٱللَّ وهُ َفَقۡد  نََصَ حمسإِلَّ تَنُصُ
]التوبة: 40[ 

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، انلارص
وهـو مـن بيـده انلـر 
وحـده، امليـر للغلبـة 

واملعـني.

ِۚ  يَنُصُ َمن يََشآُءۖ  حمس بَِنۡصِ ٱللَّ
َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلرَِّحيُمىجس ]الروم: 5[ 

تعاىل، انلصري اهلل  أسماء  من 
يسلم  ال  اذلي  وانلصر 
ويله، وال خيذهل بل ينره.

 َ نَّ ٱللَّ
َ
حمس فَٱۡعلَُمٓواْ أ

َمۡولَىُٰكۡمۚ نِۡعَم ٱلَۡمۡوَلٰ َونِۡعَم 
 ٱنلَِّصرُيىجس ]األنفال: 40[ 

أنهم انلََّصاَرى يزعمون  اذلين 
عليه  املسيح  يتبعون 
السالم وكتابهم اإلجنيل.

حمسَوقَالَِت  ٱنلََّصَٰرى ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن 
ۡفَوٰهِِهۡمۖ ىجس

َ
ِۖ َذٰلَِك قَۡولُُهم بِأ ٱللَّ

 ]التوبة: 30[ 

ٰ َبْعُض اليء: جزء منه.بعضب ع ض158 َل  َبۡعَضُكۡم َعَ ُ فَضَّ حمسَوٱللَّ
 َبۡعٖضىجس ]النحل: 71[ 

ن يَۡضَِب حرشة طائرة. بعوضة
َ
ۦٓ أ َ َل يَۡسَتۡحِ حمسإِنَّ ٱللَّ

ا  َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَهاۚ ىجس  َمَثٗل مَّ
]البقرة: 26[ 
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 مطابقة القـول الضمر الصدقص د ق155
والُمخر عنـه مًعا. 

ۡم ُكنَت 
َ
َصَدۡقَت أ

َ
حمسقَاَل َسنَنُظُر  أ

ِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِيىجس ]النمل: 27[ 
يف الَصداقة االعتقـاد  صـدق 

املـودة.
حمسَوَل  َصِديٍق َحِيٖم ىجس 

]الشعراء: 101[ 

مـا خيرجه اإلنسـان من الصدقة
مـاهل ىلع وجـه القربـة 

اكلزاكة.

ۡمَوٰلِِهۡم  َصَدقَٗة 
َ
حمسُخۡذ ِمۡن أ

ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِهاىجس 
]التوبة: 103[ 

مـن الصداق املـرأة  تعطـى  مـا 
. مهرهـا

حمسَوَءاتُواْ ٱلّنَِسآَء  َصُدَقٰتِِهنَّ 
ِنۡلَٗةۚ ىجس ]النساء: 4[ 

يف الوحدةو ح د153 والواحد  االنفراد، 
احلقيقة هو اليء اذلي ال 

جزء هل ابلّتة ومنه العدد.

حمسِإَوَلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ  َوِٰحٞدۖىجس 
]البقرة: 163[ 

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، الواحد
ال  اذلي  الفـرد  وهـو 
شـبيه. وال  هل  رشيـك 

ِ  ٱۡلَوِٰحِد  حمسلَِّمِن ٱلُۡمۡلُك ٱۡلَۡوَمۖ لِلَّ
ارِىجس ]غافر: 16[  ٱۡلَقهَّ

للغر الَوْعُدو ع د151 أو  للنفس  االلزتام 
بتحقيق أمر يف املستقبل، 
اتلحذير من  ويطلق ىلع 

أمر سوف حيصل.

َ  َل  ُيۡلُِف ٱلِۡميَعاَدىجس  حمس إِنَّ  ٱللَّ
]آل عمران: 9[ 
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اليء اإلرادةر و د148 إىل  انّلفس  نزوع 
مع احلكم فيه بأنه ينبيغ 
يفعل،  ال  أو  يفعل،  أن 
جبالهل  تليق  اهلل  وإرادة 

ويه كونية أو رشعية.

ُ  بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل  حمس يُرِيُد  ٱللَّ
ىجس  يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ

]البقرة: 185[ 

يف املراودة غـرك  تنـازع  أن 
اإلرادة فرتيـد غـر مـا 

والعكـس. يريـد 

حمس َوَرَٰوَدتُۡه ٱلَِّت ُهَو ِف بَۡيتَِها َعن 
نَّۡفِسهِۦىجس ]يوسف: 23[ 

  يقـال للجارحة انلاظرة، ابَلَصب ص ر148
القلـب  لقـوة  ويقـال 

بَِصـَرة. املدركـة: 

ۡعَمٰ  َوٱۡلَِصرُيىجس 
َ
حمسَوَما يَۡسَتوِي ٱۡل

]فاطر: 19[ 

من أسماء اهلل تعاىل، فاهلل ابلصري
تعاىل يرى، وال يغيب عن 
السموات  يف  يشء  بره 

وحتت األرض وفوقها.

ِميُع  ٱۡلَِصرُيىجس  َ ُهَو ٱلسَّ حمسإِنَّ ٱللَّ
]غافر: 20[ 

َقاُءل ق ى146
ِّ
أو الل الـيء  مقابلـة 

كالهمـا. أو  مصادفتـه 
حمس َفَمن َكَن يَرُۡجواْ  لَِقآَء َرّبِهِۦ 

فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل َصٰلِٗحا َوَل 
َحَدۢاىجس 

َ
يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ

]الكهف: 110[ 

حيـث ألىق الـيء  طـرح 
تلقـاه.

ۡلَقٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَ ُثۡعَباٞن 
َ
حمس فَأ

بنِٞيىجس ]الشعراء: 32[  مُّ
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ِ َل احلالُة احلسنُة.انلِّْعَمُةن ع م144 واْ  نِۡعَمَة ٱللَّ حمسِإَون َتُعدُّ
ُتُۡصوَهاۗٓىجس ]النحل: 18[ 

خمتـصٌّ باإلبل ويتوسـع األنعام
يف انلعـم فيقـال لإلبـل 

والغنم. وابلقـر 

نَۡعِٰمىجس 
َ
ِحلَّۡت لَُكم بَِهيَمُة  ٱۡل

ُ
حمسأ

]المائدة: 1[ 

إىل اإِلْنَعاُم اإلحسـاِن  إيصـاُل 
. الَغـْرِ

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك 
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِنٓ أ

َ
حمسَرّبِ أ

ىجس ]األحقاف: 15[  َّ ۡنَعۡمَت َعَ
َ
ٱلَِّتٓ  أ

العيـش واخلصب انلعيم لـني 
الكثرة. وانلعمـة 

ٰٖت  َونَعِيٖمىجس  حمسإِنَّ ٱلُۡمتَّقِنَي ِف َجنَّ
]الطور: 17[ 

لكمٌة تُْستَْعَمُل يف الَمْدِح، نِْعَم
وضدها بِئَْس يف اذلم.

ِ ُهَو َمۡولَىُٰكۡمۖ  حمسَوٱۡعَتِصُمواْ بِٱللَّ
 فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَلٰ  َونِۡعَم ٱنلَِّصرُيىجس 

]الحج: 78[ 

بنَِيىجس لكمة لإلجياب.نعم حمس قَاَل  َنَعۡم ِإَونَُّكۡم لَِمَن ٱلُۡمَقرَّ
]األعراف: 114[ 

حمسوُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ  نَّاِعَمةٞىجس ]الغاشية: 8[ اللني.انلاعم
ظـرف مـالزم لإلضافة دوند و ن144

بمعـىن قبل، غـر، أقل، 
وراء.

َك بِهِۦ ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ  حمسإِنَّ ٱللَّ

َوَيۡغفُِر َما  ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚىجس 
]النساء: 48[ 
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اآلفـات السالمةس ل م140 مـن  اتلعـري 
وابلاطنـة. الظاهـرة 

َلِٰمىجس  ُ يَۡدُعٓواْ إَِلٰ َدارِ  ٱلسَّ حمسَوٱللَّ
]يونس: 25[ 

حمس َتِيَُّتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَُهۥ َسَلٰٞمۚىجس حتية.سالم
]األحزاب: 44[ 

اهلل السالم أسـماء  مـن  اسـم 
تعـاىل، وهـو السـالم يف 
عيـٍب  لك  مـن  نفسـه 
وآفـة، الُمسـلِّم خللقـه.

ِي َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو  ُ ٱلَّ حمسُهَو ٱللَّ
َلُٰم ىجس  وُس  ٱلسَّ ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ

]الحشر: 23[ 

هـو ادليـن اذلي جاء به اإلسالم
حممـد صـى اهلل عليـه 

. وسلم

ِ  ٱۡلِۡسَلُٰمۗىجس  حمسإِنَّ ٱّلِيَن ِعنَد ٱللَّ
]آل عمران: 19[ 

لم ۡلِم االستسالم واالنقياد.الَسّ حمسفََل تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إَِل  ٱلسَّ
ُ َمَعُكۡمىجس  ۡعلَۡوَن َوٱللَّ

َ
نُتُم ٱۡل

َ
َوأ

]محمد: 35[ 

م
َّ
ل مـا يصنـع من اخلشـب السُّ

للصعـود إىل األماكـن 
لعايلة. ا

ۡم  لَُهۡم  ُسلَّٞم يَۡسَتِمُعوَن فِيهِۖ ىجس 
َ
حمسأ

]الطور: 38[ 
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133
 

يتمّكـن القدرةق د ر هليئـة  اسـم 
بهـا مـن فعـل يشء ما.

ِي َخلََق ِمَن ٱلَۡمآءِ  حمسَوُهَو ٱلَّ
ا فََجَعلَُهۥ نََسٗبا َوِصۡهٗراۗ َوَكَن  بََشٗ

َربَُّك  قَِديٗراىجس ]الفرقان: 54[ 
ۡعلُوٖم ٢٢  َفَقَدۡرنَا ما قدره اهلل يف القدم.القدر حمسإَِلٰ قََدرٖ مَّ

فَنِۡعَم ٱۡلَقِٰدُروَنىجس 
]المرسالت: 23-22[ 

عمليـة اتلقدير يسـبق  اذلي 
. تلنفيـذ ا

ٍء َخلَۡقَنُٰه  بَِقَدرٖىجس  حمسإِنَّا ُكَّ َشۡ
]القمر: 49[ 

األواين الضخمـة املعدة الِقدر
لطبـخ الطعام.

ىجس ]سبأ: 13[  اِسَيٍٰتۚ حمس َوقُُدورٖ رَّ

القادر 
والقدير 

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، 
هو القـادر ىلع لك يشء 
أراده ال يعرتضـه عجـز 
وال فتـور، وهـو املقـدر 

لكها. لأشـياء 

ن َيۡبَعَث 
َ
ٰٓ أ حمسقُۡل ُهَو  ٱۡلَقادُِر َعَ

 َعلَۡيُكۡم َعَذاٗباىجس ]األنعام: 65[ 
حمسَوُهَو ٱۡلَعلِيُم  ٱۡلَقِديُرىجس 

]الروم: 54[ 

نوُّد ن و133 أو ادلُّ بــاذلات  القــرب 
. حلكــم با

ىجس  ۡدَنٰ
َ
ۡو  أ

َ
حمسفََكَن قَاَب قَوَۡسنۡيِ أ

]النجم: 9[ 
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أو األدىن األرذل  أو  األصغــر 
األقــرب.

ۡدَنٰ
َ
نََّك َتُقوُم  أ

َ
 حمسإِنَّ َربََّك َيۡعلَُم أ

ِۡل َونِۡصَفُهۥ َوثُلَُثُهۥىجس  َثِ ٱلَّ
ِمن ثُلُ

]المزمل: 20[ 

ۡنَياىجس ضد احلياة اآلخرة.ادلنيا حمسبَۡل تُۡؤثُِروَن ٱۡلََيٰوةَ  ٱلُّ
]األعلى: 16[ 

َتْقِليُب ابَلَرِ وابلصرِة انلََّظُر ن ظ ر129
إلدَراِك اليِء ورؤَيِتِه.

ةٌ ٢٢ إَِلٰ  حمسوُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِضَ
َرّبَِها  نَاِظَرةٞىجس ]القيامة: 23-22[ 

نَتِظُروَنىجس الرتقب والرتصد.االنْتَِظاُر حمس  َوٱنَتِظۡر إِنَُّهم مُّ
]السجدة: 30[ 

َطاَع االنقياُد، ويضاّده الكره.الطوعط و ع129
َ
ن يُِطِع ٱلرَُّسوَل َفَقۡد  أ حمسمَّ

ۖ ىجس ]النساء: 80[  َ ٱللَّ
تكلـف الطاعـة، وهو اتلطوع

يف اتلعـارف اتلرع بما 
ال يلـزم اكتلنفل.

ا َفُهَو َخرۡيٞ  َع َخرۡيٗ حمسَفَمن  َتَطوَّ
ىجس ]البقرة: 184[  ۥۚ ُ لَّ

ۡهَل ٱّلِۡكرِىجس ]األنبياء: 7[ استداعء معرفة أو مال.السؤالس أ ل129
َ
حمس فَۡسـَٔلُٓواْ أ

بتقريـب اجلمعج م ع129 الـيء  ضـّم 
بعضـه مـن بعـض.

حمسيَۡوَم  َيَۡمُعُكۡم ِلَۡوِم ٱۡلَۡمِعۖ 
َذٰلَِك يَۡوُم ٱلََّغابُِنۗ ىجس ]التغابن: 9[ 

الجتماع اجلمعة اجلمعة  يوم 
انلاس.

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  حمسإَِذا نُودَِي لِلصَّ
ِ ىجس   ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إَِلٰ ذِۡكرِ ٱللَّ

]الجمعة: 9[ 
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الصلب عظمع ظ م128 اجلسـم  هيـل 

املكسـو باللحـم.
حمس َوٱنُظۡر إَِل  ٱۡلعَِظاِم َكۡيَف 

نُنِشَُها ُثمَّ نَۡكُسوَها َلۡٗماۚىجس 
]البقرة: 259[ 

حمسَيَۡتصُّ بِرَۡحَتِهِۦ َمن يََشآُءۗ كثر كبر.عظيم
ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل  ٱۡلَعِظيِمىجس  َوٱللَّ

]آل عمران: 74[ 

تعاىل، العظيم اهلل  أسماء  من 

املعظم يف األحوال  فاهلل 

تكيف  ال  عظمة  لكها 

وال حتد، وال تمثل بيء 

بكل  املوصوف  بأنه 

من  وهل  كمال،  صفة 

أكمله،  الكمال  ذلك 

فله  وأوسعه،  وأعظمه 

والقدرة  املحيط،  العلم 

والكبـريـاء،  الـنـافذة، 

والعظمة.

حمسَوُهَو ٱۡلَعِلُّ  ٱۡلَعِظيُمىجس 
]البقرة: 255[ 
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 نقيض اخلروج وتستعملادلخولد خ ل126
يف الزمان واملاكن 

واألعمال.

حمس ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٰمٖۖ َذٰلَِك يَۡوُم 
ٱۡلُلُودِىجس ]ق: 34[ 

َخُل يَۡمَٰنُكۡم  َدَخَلۢ املفسدة واخليانة.ادلَّ
َ
حمسَوَل َتتَِّخُذٓواْ أ

بَۡيَنُكۡمىجس ]النحل: 94[ 
توقع مكروه عـن أمارة اخلوفخ و ف124

مظنونـة أو معلومـة، أو 
مـن  بابلـال  مـا خيطـر 
الرعـب، وضـده األمن.

ۡيَطُٰن ُيَّوُِف  َما َذٰلُِكُم ٱلشَّ حمسإِنَّ
ۡوِلَآَءهُۥ فََل  َتَافُوُهۡم وََخافُوِن 

َ
أ

ۡؤِمننَِيىجس  إِن ُكنُتم مُّ
]آل عمران: 175[ 

زقر ز ق123 ويطلق الرِّ اجلـاري  العطاء 
واألغذية. انلصيب  ىلع 

ُ  يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغرۡيِ  حمسَوٱللَّ
ِحَساٖبىجس ]البقرة: 212[ 

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، الرَّازق
الـرزق  خالـق  وهـو 
هل  واملسـبِّب  ومعطيـه 
ال تنقطع عنهـم أمداده 
عني. طرفـة  وفواضلـه 

ُ لَِطيُفۢ بِعَِبادِهِۦ  يَۡرُزُق َمن  حمسٱللَّ
يََشآُءۖ َوُهَو ٱۡلَقوِيُّ ٱۡلَعزِيُزىجس 

]الشورى: 19[ 

تعاىل، الرزاق اهلل  أسماء  من 
مبالغة من رازق لدلاللة 

ىلع الكرثة.

زَّاُق ُذو ٱۡلُقوَّةِ  َ ُهَو  ٱلرَّ حمسإِنَّ ٱللَّ
ٱلَۡمتنُِيىجس ]الذاريات: 58[ 



48

اآليةالـمعنىالكلمةاألصلالتكرار

لّك موضـع اعتـر مـن البرشب ش ر123
اإلنسـان جثتـه وظاهره 

اإلنسـان. وهو 

حمسإِۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ إِّنِ 
ا ّمِن ِطنٖيىجس  َخٰلُِقۢ  بََشٗ

]ص: 71[ 

ظاهر اجلدل.البرشة

رَۡسۡلَنَٰك بِٱۡلَّقِ  بَِشرٗيا اخلر السار.البشارة
َ
آ أ حمسإِنَّ

َونَِذيٗرۖاىجس ]البقرة: 119[ 
نُتۡم َعِٰكُفوَن كين بها عن اجلماع.املبارشة

َ
وُهنَّ َوأ حمسَوَل  تَُبِٰشُ

ِف ٱلَۡمَسِٰجِدۗ ىجس ]البقرة: 187[ 
أهـل الرجل مـن جيمعه أهلأ ه ل123

وإياهـم نسـب أو ديـن 
أو مـا جيـري مراهمـا 

صناعـة، بـدل..

ۡهلَِك ُتَبّوُِئ 
َ
حمسِإَوۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َمَقٰعَِد لِۡلقَِتاِلىجس 
]آل عمران: 121[ 

َُدي د ي122 ويراد ايلْ وتطلق  اجلارحة. 
والكـرم  العطـاء  بـهــا 
واملعاهدة وابليعة وغرها 
من املعاين املجازية، وإذا 
قصد بها اهلل فيده حقيقة 
اهلل  جبالل  يليق  ما  ىلع 

تعاىل.

ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنََّما  حمسإِنَّ ٱلَّ
ِ  فَۡوَق  َ  يَُد  ٱللَّ ُيَبايُِعوَن ٱللَّ

يِۡديِهۡمىجس ]الفتح: 10[ 
َ
أ
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121
 

الـيت األمأ م م القريبـة  الـوادلة 
ودلتـك، وابلعيـدة اليت 

ودلتـك. مـن  ودلت 

بِيهِىجس ]عبس: 35[ 
َ
ّمِهِۦ  َوأ

ُ
حمس  َوأ

ٗة مجاعة.أمة مَّ
ُ
حمسَوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم  أ

وََسٗطاىجس ]البقرة: 143[ 
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱنلَِّبَّ اذلي ال يقرأ وال يكتب.األيم حمسٱلَّ

ىجس ]األعراف: 157[  َّ ّمِ
ُ
 ٱۡل

حمسَوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقِنَي  إَِماًماىجس اذلي يقتدى به.اإلمام
]الفرقان: 74[ 

حمس َءآّمِنَي ٱۡلَۡيَت ٱۡلََراَم يَۡبَتُغوَن قاصدين.آمِّني
ّبِِهۡم َورِۡضَوٰٗناۚ ىجس  فَۡضٗل ّمِن رَّ

]المائدة: 2[ 

ةُع ز ز120 حالـٌة مانعـة لإلنسـان الِعزَّ
مـن أن يغلـب.

ةُ  حمسَمن َكَن يُرِيُد  ٱۡلعِزَّةَ ِهَّلِلَف  ٱۡلعِزَّ
َجِيًعاۚ ىجس ]فاطر: 10[ 

العزيز
األعز

تعـاىل  أسـماء اهلل  مـن 
يقهـر،  وال  يقهـر  اذلي 

يغلـب. ال  والغالـب 

حمسإِنَّ َربََّك ُهَو ٱۡلَقوِيُّ 
 ٱۡلَعزِيُزىجس ]هود: 66[ 

َٰت صنم.الُعّزى فََرَءۡيُتُم ٱللَّ
َ
حمسأ

ٰىىجس ]النجم: 19[   َوٱۡلُعزَّ
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يْند ي ن118 َجٖل القرض.ادَلّ
َ
حمسإَِذا  تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ

َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُۚ ىجس  مُّ
]البقرة: 282[ 

يُن  الطاعة واجلزاء واالنقيادادلِّ
واألحاكم.

ِ ٱۡلِۡسَلُٰمۗىجس  حمسإِنَّ  ٱّلِيَن  ِعنَد ٱللَّ
]آل عمران: 19[ 

يَّان تعاىل، ادلَّ اهلل  أسماء  من 
ادليان احلكم والقايض 
والقـهـار اذلي يـجازي 
عباده ىلع عملهم وقهر 

خلقه فأطاعوه.

وما ذوذو118 صاحب،  بمعىن 
الوصف  إىل  به  يتوصل 
األجـنــاس  بأســمـاء 

واألنواع.

ُ  ُذو  ٱۡلَفۡضِل  حمس َوٱللَّ
ٱۡلَعِظيِمىجس ]البقرة: 105[ 

نَزَل اسم استفهام.ماذا
َ
َقۡواْ  َماَذآ أ ِيَن ٱتَّ حمسَوقِيَل لِلَّ

اۗىجس ]النحل: 30[  َربُُّكۡمۚ قَالُواْ َخرۡيٗ
بَِت ىجسالوادل.األبأ ب و117

َ
أ بِيهِ َيٰٓ

َ
حمسإِۡذ قَاَل يُوُسُف  ِل

 ]يوسف: 4[ 
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الَفائِـِض، انلَّْهُرن ه ر114 املـاِء  َمْـَرى 
ومنـه  ْنَهـاٌر، 

َ
أ ومجُْعـه: 

. منهمـر

ُٰت  حمسَجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َجنَّ
نَۡهُٰر ىجس 

َ
َعۡدٖن َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  ٱۡل

]البينة: 8[ 

فيه انلهاُر ينترش  اذلي  الوقت 
الرشع:  يف  وهو  الّضوء، 
ما بني طلوع الفجر إىل 

وقت غروب الشمس.

َۡل  َوٱنلََّهاَرىجس  ُ ٱلَّ حمسُيَقّلُِب ٱللَّ
]النور: 44[ 

آئَِل فََل  َتۡنَهۡرىجس الزّجر بمغالظة.االنتهاُر ا ٱلسَّ مَّ
َ
حمسَوأ

]الضحى: 10[ 

َمَى ونَِفَد.نفقن ف ق111

مـن اإِلْنَفاُق الـيء  إخـراج 
وصــرفه. حوزتـــه 

ءٖ َفُهَو  نَفۡقُتم ّمِن َشۡ
َ
حمس َوَمآ  أ

ىجس ]سبأ: 39[  ُيۡلُِفُهۥۖ
َُب انلََّفُق الطريُق انلَّافُِذ، والرَّ

رْض انلَّافُِذ فيه.
َ
يف األ

ۡو 
َ
ۡرِض أ

َ
ن تَۡبَتِغَ  َنَفٗقا ِف ٱۡل

َ
حمسأ

َمآءِىجس ]األنعام: 35[  ُسلَّٗما ِف ٱلسَّ
من انلَِّفاُق ِع  ْ الرشَّ يف  ادّلخوُل 

باٍب، واخلروُج عنه من 
اإلسالم  بإظهار  باٍب، 

وإبطان الكفر.

ۡرِك  حمسإِنَّ  ٱلُۡمَنٰفِقِنَي ِف ٱلَّ
ۡسَفِل ِمَن ٱنلَّارِىجس 

َ
ٱۡل

]النساء: 145[ 
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ا ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡرَيَم إِلَّ تناول املطعم.أكلأ ك ل110 حمسمَّ
رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل 

ُكَلِن 
ۡ
يَقةۖٞ َكنَا  يَأ ُهۥ ِصّدِ مُّ

ُ
َوأ

َعاَمۗ ىجس ]المائدة: 75[  ٱلطَّ

لك
ُ
ُكلََهاىجس املحصول الزرايع.األ

ُ
حمسِكَۡتا ٱۡلَنَّتنَۡيِ َءاتَۡت  أ

]الكهف: 33[ 

 كَِتَٰبَك َكَفٰ بَِنۡفِسَك استعمال العدد، واجلزاء.احلسابح س ب109
ۡ
حمسٱۡقَرأ

ٱۡلَۡوَم َعلَۡيَك  َحِسيٗباىجس
 ]اإلسراء: 14[ 

حمسَوُيۡرِسَل َعلَۡيَها  ُحۡسَباٗنا ّمَِن نار وعذاب.حسبان
َمآءِ َفُتۡصبَِح َصعِيٗدا َزلًَقا ىجس  ٱلسَّ

]الكهف: 40[ 

واملحاسب من حياسبك، حسيب
وكذلك الاكيف.

ِ  َحِسيٗبا ىجس  حمسَوَكَفٰ بِٱللَّ
]النساء: 6[ 

مـن أسـماء اهلل تعـاىل، احلسيب
والـاكيف  احلفيـظ  أي 

وادليـان. والشـهيد 

ٍء  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َكَن َعَ حمسإِنَّ ٱللَّ

 َحِسيًباىجس ]النساء: 86[ 
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ألحـد َحِسَب حيكـم  أن 
غـر  مـن  انلقيضـني 
أن خيطـر اآلخـر ببـاهل، 
وهـو قريب مـن الظن، 
لكـن الظـّن أن خيطر 
انلقيضان ببـاهل فيغلّب 

اآلخـر. ىلع  أحدهمـا 

ن 
َ
ُكٓواْ أ ن ُيۡتَ

َ
َحِسَب ٱنلَّاُس أ

َ
حمس أ

َيُقولُٓواْ َءاَمنَّا َوُهۡم َل ُيۡفَتُنوَن ٢ىجس 
]العنكبوت: 2[ 

ثـواب األجرأ ج ر109 مـن  يعـود  مـا 
أو  اكن  دنيوًيـا  العمـل 

. أخروًيـا

نُفِسُكم ّمِۡن 
َ
ُمواْ ِل حمسَوَما ُتَقّدِ

ا  ِ ُهَو َخرۡيٗ َخرۡيٖ َتُِدوهُ ِعنَد ٱللَّ
ۡجٗرۚا ىجس ]المزمل: 20[ 

َ
ۡعَظَم  أ

َ
َوأ

مـن الفعلف ع ل108 الـيء  إحـداث 
وغـره. عمـل 

ا  َيۡفَعُل َوُهۡم  حمسَل يُۡسـَُٔل َعمَّ
يُۡسـَٔلُوَنىجس ]األنبياء: 23[ 

حمس وََجَد ِعنَدَها رِزٗۡقاۖ ىجس الوجود خالف العدم.الوجودو ج د107
]آل عمران: 37[ 

ۡلَنا َبۡعَضُهۡم الّزيادة عن االقتصاد.الفضلف ض ل104 حمستِۡلَك ٱلرُُّسُل  فَضَّ
ٰ َبۡعٖضۘ ىجس ]البقرة: 253[  َعَ

العـود إىل مـا اكن منـه الرُّجوعر ج ع104
ابلـدء.

ِ  َمرِۡجُعُكۡم َجِيٗعاىجس  حمسإَِل ٱللَّ
]المائدة: 48[ 
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اتّلجاوز ومنافاة االتلئام الَعَداَوةُع د و103
يف القلوب

ۡيَطُٰن  َما يُرِيُد ٱلشَّ حمسإِنَّ
ن يُوقَِع بَۡيَنُكُم  ٱۡلَعَدَٰوةَ 

َ
أ

َوٱۡلَۡغَضآَءىجس ]المائدة: 91[ 
ثِۡم الظلم الراح.الُعْدَواُن حمسَوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ

 َوٱۡلُعۡدَوِٰنۚىجس ]المائدة: 2[ 
اجلري.الَعْدُو
ُعْدَوةُ

ْ
ۡنَيا َوُهم جانب الوادي وحافته.ال نُتم  بِٱۡلُعۡدَوةِ ٱلُّ

َ
حمسإِۡذ أ

 بِٱۡلُعۡدَوةِ ٱۡلُقۡصَوٰىىجس ]األنفال: 42[ 
ُو ل د102 للواحد الَودلَ يقال  الَمْولُوُد. 

واجلمع والّصغر والكبر.
ىجس ]البلد: 3[  حمسَوَواِلٖ َوَما  َوَلَ

والوادلة لك رجل أو امرأة الوادل
هل أو هلا ودل ذكر أو أنىث.

ىجس ]البلد: 3[  حمسَوَواِلٖ َوَما  َوَلَ

جنينهـا الوالدة األنـىث  وضـع 
بطنهـا. يف  اكن  اذلي 

نَا۠ َعُجوزٞ 
َ
ِلُ َوأ

َ
حمسقَالَۡت َيَٰوۡيلََتٰٓ  َءأ

َوَهَٰذا َبۡعِل َشۡيًخاۖىجس ]هود: 72[ 
دُّش د د102 حمس وََشَدۡدنَا ُمۡلَكُهۥ َوَءاَتۡيَنُٰه العقد القوي.الشَّ

ٱۡلِۡكَمَة َوفَۡصَل ٱۡلَِطاِبىجس 
]ص: 20[ 

دة َ القوة.الشِّ نَّ ٱللَّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ حمسَوٱتَُّقواْ ٱللَّ

 َشِديُد ٱۡلعَِقاِبىجس ]البقرة: 196[ 
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ذنأ ذ ن102
ُ
ويه أ اجلارحة  األذن 

ويستعمل  السمع  حاسة 
اذلي  العلم  يف  ذلك 

يتوصل إيله بالسماع.

ُذٞن َوِٰعَيةٞىجس 
ُ
حمسَوتَعَِيَهآ  أ

]الحاقة: 12[ 

ُن
ْ
بـإجـازتــه اإِلذ اإلعــالم 

ورخصته.
ۥٓ إِلَّ  َفَٰعُة ِعنَدهُ حمسَوَل تَنَفُع ٱلشَّ

ىجس ]سبأ: 23[  ۥۚ ذَِن َلُ
َ
لَِمۡن  أ

ُن
ِّ
بـيٍء الُمَؤذ يعلـم  مـن  لك 

نـداًء.
ن لَّۡعَنُة 

َ
ذََّن  ُمَؤّذُِنۢ بَۡيَنُهۡم أ

َ
حمس فَأ

ٰلِِمنَيىجس  ِ َعَ ٱلظَّ ٱللَّ
]األعراف: 44[ 

َ ٱۡصَطَفٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا مقلوب عن األهل.آلأ و ل101 حمسإِنَّ ٱللَّ
 َوَءاَل  إِبَۡرٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَرَٰن َعَ 

ٱۡلَعٰلَِمنَيىجس ]آل عمران: 33[ 
حمس َوَكَذٰلَِك َيَۡتبِيَك َربَُّك ابليان والغاية املقصودة.اتلأويل

َحادِيِثىجس 
َ
وِيِل ٱۡل

ۡ
َوُيَعّلُِمَك ِمن  تَأ

]يوسف: 6[ 

هـو اذلي يرتتـب عليه أول
. غره

َل َبۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس  وَّ
َ
حمسإِنَّ  أ

َة ُمَباَرٗك َوُهٗدى  ِي بَِبكَّ لَلَّ
ّلِۡلَعٰلَِمنَيىجس ]آل عمران: 96[ 

من أسماء اهلل تعاىل وهو األول
اذلي ليس قبله يشء.

ُل َوٱٓأۡلِخُرىجس  وَّ
َ
حمسُهَو  ٱۡل

]الحديد: 3[ 
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يف الصالةص ل و100 وتطلـق  ادلاعء  يه 
الركـوع  ىلع  الـرشع 
وسـائر حدود  والسجود 

الصـالة.

لََوِٰت  حمسَحٰفُِظواْ َعَ ٱلصَّ
 ِ لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰي َوقُوُمواْ لِلَّ  َوٱلصَّ

 َقٰنِتنَِيىجس ]البقرة: 238[ 
لَٰوةِ  حمسَرّبِ ٱۡجَعۡلِن ُمقِيَم  ٱلصَّ

َوِمن ُذّرِيَِّتۚ َربََّنا َوَتَقبَّۡل ُدَعٓءِىجس 
 ]إبراهيم: 40[ 

نَا۠ 
َ
ٓ أ ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ نَا ٱللَّ

َ
حمسإِنَِّنٓ أ

لَٰوةَ ِلِۡكرِٓيىجس  قِِم  ٱلصَّ
َ
فَٱۡعُبۡدِن َوأ

]طه: 14[ 
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العاطفة، ويه ملطلق و9594

اجلمع.
آءِىجس  َّ َسآءِ  َوٱلضَّ

ۡ
َخۡذَنُٰهم  بِٱۡلَأ

َ
حمس فَأ

]األنعام: 42[ 

االستئنافية، ويرفع ما 

بعدها.
رَۡحاِم َما نََشآُءىجس 

َ
َ  لَُكۡمۚ  َونُقِرُّ  ِف  ٱۡل ُبنَّيِ حمس نّلِ

]الحج: 5[ 

َكلَُه  ٱّلِئُۡب  َوَنُۡن  ُعۡصَبٌةىجس احلايلة.
َ
حمس لَئِۡن  أ

]يوسف: 14[ 

َب  أَـِبَيِٰت  َرّبَِناىجس واو املعية. حمس  َيٰلَۡيتََنا  نَُردُّ  َوَل  نَُكّذِ
]األنعام: 27[ 

حمس َوٱۡلَفۡجرِ ١ َوَلَاٍل َعۡشٖىجس ]الفجر: 1-2[ واو القسم.

بَۡوُٰبَهاىجس الزائدة.
َ
ٰٓ  إَِذا  َجآُءوَها  َوفُتَِحۡت  أ حمس َحتَّ

]الزمر: 73[ 

حمس َوَيُقولُوَن  َسۡبَعةٞ  َوثَاِمُنُهۡم  َكُۡبُهۡمۚ ىجسواو اثلمانية.
]الكهف: 22[  
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بَاُهۡم  ِعَشاٗٓء  َيۡبُكوَنىجس واو عالمة اذلكور.
َ
حمس وََجآُءٓو  أ

]يوسف: 16[ 

أْن تكون حرف أْن4037
مصدر.

ُ  َعلَۡيَنا َلََسَف بَِناۖ ىجس  نَّ  ٱللَّ ن  مَّ
َ
حمسلَۡوَلٓ أ

]القصص: 82[ 

أْن تكون خمففة من 
اثلقيلة

ۡرَضٰ ىجس  ن  َسَيُكوُن ِمنُكم مَّ
َ
 حمسَعلَِم أ

]المزمل: 20[ 

أْن تكون مفرًة 
بمعىن)أي(.

ِن  ٱۡصَنِع  ٱۡلُفۡلَكىجس 
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلۡهِ أ

َ
حمسفَأ

]المؤمنون: 27[ 

أْن تكون زائدة 
للتوكيد.

ن َجآَء  ٱۡلبَِشرُيىجس ]يوسف: 96[ 
َ
آ أ حمسفَلَمَّ

أن تكون حرف إنَّ
توكيد.

ءٖ  قَِديٞرىجس  ِ  َشۡ
ٰ  ُكّ َ  َعَ حمسإِنَّ ٱللَّ

]البقرة: 109[ 

أن تكون حرف 
جواب بمعىن ) نعم (

﴿ إِْن َهَذاِن َلَساِحَراِن ﴾ ]طه: 63[ على 
قراءة تشديد النون.

أن تكون حرف أنَّ
توكيد.

ٰلَِحِٰت  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ِ ٱلَّ حمسَوبَّشِ
نَۡهُٰرۖىجس 

َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل نَّ  لَُهۡم َجنَّ

َ
 أ

]البقرة: 25[ 
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أن تكون لغًة يف 
.) )لعلَّ

َهآ إَِذا َجآَءۡت َل  نَّ
َ
حمس َوَما  يُۡشعِرُُكۡم أ

يُۡؤِمُنوَنىجس ]األنعام: 109[ 

 تأيت حرف جر:-ل3842

ِىجس ]الفاتحة: 2[ االستحقاق  حمس ٱۡلَۡمُد لِلَّ

ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن  ِلَُكوَن  لَُهۡم الصرورة حمسفَٱۡلََقَطُه
ا وََحَزنًاۗ ىجس ]القصص: 8[  َعُدّوٗ

حمسَونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط  ِلَۡوِم بمعىن يف.
 ٱۡلقَِيَٰمةِىجس ]األنبياء: 47[ 

ۡذقَاِن َيۡبُكوَن َوَيزِيُدُهۡم بمعىن ىلع.
َ
وَن  لِۡل حمسَوَيِخرُّ

ُخُشوٗع ۩ ىجس ]اإلسراء: 109[ 

نَّ َربََّك بمعىن إىل.
َ
ۡخَبارََها ٤ بِأ

َ
ُث أ حمسيَۡوَمئِٖذ  ُتَّدِ

وَۡحٰ لََهاىجس ]الزلزلة: 5-4[ 
َ
أ

َ لِلنَّاِس َما اتلعليل. نَزنۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر  ِلُبنَّيِ
َ
حمسَوأ

نُّزَِل إَِلِۡهۡم ىجس ]النحل: 44[ 

ۡزَوٰٗجاىجس شبه امللك.
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
حمس َجَعَل  لَُكم  ّمِۡن أ

]الشورى: 11[ 
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ۡرِضۗىجس امللك.
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِ  َما  ِف ٱلسَّ َّ حمس لّلِ

]البقرة: 284[ 

ِ  ٱۡلعِزَّةُ َولِرَُسوِلِۦ َولِۡلُمۡؤِمننَِيىجس االختصاص  حمس َولِلَّ
]المنافقون: 8[ 

بمعىن مثل أو الم 
اتلبيني

حمسَهيَْهاَت َهيَْهاَت لَِما تُوَعُدوَنىجس 
]المؤمنون 36[

ُ  ِلَۡغفَِر لَُهۡمىجس توكيد انليف. َّۡم يَُكِن ٱللَّ حمسل
]النساء: 137[ 

ٗقا  لَِّما اتلوكيد. نَزۡلُت ُمَصّدِ
َ
حمسَوَءاِمُنواْ بَِمآ أ

 َمَعُكۡمىجس ]البقرة: 41[ 

اتلعجب.

بمعىن من أي 
اتلبعيض.

 )عنــد صاحــب جواهــر األدب( ومثالــه 
ــِديٌدىجس  ــرْيِ لََش ــِبّ اْلَ ــُه ِلُ عنــده: حمسِإَونَّ
الســيوطي  لكــن جعــل   ،]8 ]العاديــات 

ــل. ــن أج ــى م ــا بمعن ــالم هن ال

 تأيت حرفًا للجزم.
بمعىن الطلب.

اِع إَِذا  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱلَّ
ُ
حمس فَإِّنِ  قَرِيٌبۖ أ

َدَعِنۖ فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ ِلىجس ]البقرة: 186[ 
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 وتأيت غر اعملة.
لدلاللة ىلع بعد املشار 

إيله.

حمسَذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى 
ّلِۡلُمتَّقِنَيىجس ]البقرة: 2[ 

ۡخرُِجواْ َل َيۡرُُجوَن َمَعُهۡمىجس موطئة للقسم.
ُ
حمس لَئِۡن  أ

]الحشر: 12[ 

ُ َعلَۡيَناىجس جواب القسم. ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱللَّ  حمسقَالُواْ  تَٱللَّ
]يوسف: 91[ 

ُ لََفَسَدتَاۚىجس جواب لو. حمس لَۡو  َكَن  فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِلَّ ٱللَّ
]األنبياء: 22[ 

لالبتداء وتفيد 
اتلوكيد.

ِۚ ىجس  َشدُّ رَۡهَبٗة ِف ُصُدورِهِم ّمَِن ٱللَّ
َ
نُتۡم أ

َ
حمس َل

]الحشر: 13[ 

ۥٓىجس ضمر الغائب.ه3576 حمس قَاَل  َلُۥ  َصاِحُبُهۥ  َوُهَو  ُيَاوُِرهُ
]الكهف: 37[ 

ِ  إِن  ُكنُتۡم  إِيَّاهُ  َتۡعُبُدوَن ىجس حرف للغيبة حمس َوٱۡشُكُرواْ  لِلَّ
]البقرة: 172[ 

هاء السكت، ويه 
الالحقة بليان حركة 

أو حرف.

ۡغَنٰ  َعّنِ  َماِلَهۡۜ ىجس ]الحاقة: 28[ 
َ
حمس َمآ  أ
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ا  بِنِۡعَمةِ َرّبَِك فََحّدِۡثىجس ]الضحى: 11[ هاء اتلأنيث. مَّ
َ
حمسَوأ

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡٗل ّمَِن ابتداء الغاية.ِمن3099 ۡسَ
َ
ِٓي أ حمس  ُسۡبَحَٰن  ٱلَّ

ۡقَصاىجس 
َ
ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم إَِل ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل

]اإلسراء: 1[ 

ا ُتِبُّوَنۚ ىجس اتلبعيض. ٰ  تُنفُِقواْ  ِممَّ حمسلَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
]آل عمران: 92[ 

ُ لِلنَّاِس ِمن رَّۡحَةٖ فََل بيان اجلنس. ا  َيۡفَتِح  ٱللَّ حمس مَّ
ُمۡمِسَك لََهاۖىجس ]فاطر: 2[ 

ۡدِخلُواْ نَاٗراىجس اتلعليل.
ُ
ۡغرِقُواْ فَأ

ُ
ا َخِطئَٰٓـتِِهۡم  أ حمسّمِمَّ

]نوح: 25[ 

ۡنَيا  ِمَن  ٱٓأۡلِخَرةِۚىجس ابلدل. رَِضيُتم بِٱۡلََيٰوةِ ٱلُّ
َ
حمسأ

]التوبة: 38[ 

ِ مرادفة عن حمسفََويٌْل لِلَْقاِسَيةِ قُلُوُبُهْم ِمْن ذِْكرِ اللَّ
ولَئَِك ِف َضَلٍل ُمبنٍِيىجس ]سورة الزمر : 

ُ
أ

 ] 22

اَلِة مرادفة يف. ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ َها الَّ حمسَيا َأيُّ
مِن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إَِلٰى ِذْكِر اهللِىجس 

]الجمعة 9[



63 الثلثان يف كلمات القرآن

املثالالـمعنىاحلرفالتكرار

ْوَلُدُهم موافقة عند.
َ
ْمَوالُُهْم َوَل أ

َ
حمسلَن ُتْغِنَ َعنُْهْم أ

وَلٰئَِك ُهْم َوقُوُد انلَّارِ ىجس 
ُ
ِ َشيًْئاۖ  َوأ ّمَِن اللَّ

]آل عمران - 10[

بُوا مرادفة ىلع. ِيَن َكَذّ نَاهُ ِمَن الَْقوِْم اَلّ حمس  َونََصْ
بِٓايَاتَِناىجس ]األنبياء - 77[

الفصل، ويه ادلاخلة 
ىلع ثاين املتضادين.

ُ َيۡعلَُم  ٱلُۡمۡفِسَد  ِمَن  حمسَوٱللَّ
ٱلُۡمۡصلِِحۚىجس ]البقرة: 220[ 

زيادهتا للعموم وتوكيد العموم؛ اتلنصيص ىلع العموم.
فالتنصيص على العموم والزيادة للتوكيد 

وتوكيد العموم يصلح فيها المثال 
المذكور: ما على المحسنين من سبيل.

حمسَما َعَ ٱلُۡمۡحِسننَِي  ِمن  َسبِيٖلۚ ىجس ويه الزائدة للتوكيد.
]التوبة: 91[ 

أن تكون اعطفة، ف2999
فتفيد الرتتيب 

واتلعقيب والسببية.

ىَٰك  ِي  َخلََقَك  فََسوَّ الرتتيب: حمسٱلَّ
 َفَعَدلََكىجس ]االنفطار: 7[  

التعقيب: حمس ُثمَّ  َخلَۡقَنا  ٱنلُّۡطَفَة  َعلََقٗة 
 فََخلَۡقَنا  ٱۡلَعلََقَة  ُمۡضَغٗة  فََخلَۡقَنا  ٱلُۡمۡضَغَة 

 ِعَظٰٗما ىجس ]المؤمنون: 14[ 
السببية: حمس فََوَكَزهُۥ  ُموَسٰ  َفَقَضٰ  َعلَۡيهِۖىجس 

]القصص: 15[ 
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أن تكون رابطة 
للجواب يف الرشط 

وشبهه.

أن تكون زائدة يف 
اخلر.

ءٖ  ِ  َشۡ
ٰ  ُكّ رۡيٖ  َفُهَو  َعَ

حمس ِإَون  َيۡمَسۡسَك  ِبَ
 قَِديٞرىجس ]األنعام: 17[  

وَن  ِمۡنُه  فَإِنَُّهۥ  ِي  تَفِرُّ حمس قُۡل  إِنَّ  ٱلَۡمۡوَت  ٱلَّ
 ُمَلٰقِيُكۡمۖىجس ]الجمعة: 8[ 

حمس َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم ىجس ]المائدة: 6[  اإللصاق.ب2649

َمۡنُه االستعالء بمعىن ىلع.
ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
حمسَوِمۡن أ

 بِقِنَطارٖ ىجس ]آل عمران: 75[ 

ْحَسَن ِبىجس ]يوسف 100[الغاية بمعىن إىل.
َ
حمسَوقَْد أ

حمسٱۡهبِۡط  بَِسَلٰٖم ّمِنَّا َوَبرََكٍٰت َعلَۡيَك ىجساملصاحبة بمعىن مع.
]هود: 48[ 

ُ  بُِنورِهِۡمىجس ]البقرة: 17[ اتلعدية. حمسَذَهَب ٱللَّ

ىجس ]الفاتحة 1[االستعانة ـِٰن الرَِّحيِمۡ حمسبِْسِم اللَّـهِ الرَّْحَ

حمسٱۡدُخلُواْ  ٱۡلَنََّة  بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَنىجس املقابلة.
]النحل: 32[ 

َّۡيَنُٰهم  بَِسَحرٖىجس ]القمر: 34[ بمعىن يف. حمسنَّ
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ِ  َحِسيٗبا ىجس ]النساء: 6[ اتلوكيد. حمسَوَكَفٰ بِٱللَّ

َاذُِكُم الْعِْجَل ىجسالسببية. نُفَسُكم بِاِتّ
َ
حمسَظلَْمُتْم أ

 ]البقرة 54[

املجاوزة تكون 
بمعىن عن.

حمسٱلرَّۡحَمُٰن فَۡسـَٔۡل  بِهِۦ  َخبرِٗياىجس ]الفرقان: 59[ 

اسم موصول بمعىن ما2622
اذلي.

ِ بَاٖقىجس حمسَما ِعنَدُكۡم  يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱللَّ
]النحل: 96[ 

حمسإن الَل َل يَْسَتىح أن يََضَب َمثًل معىن يشء.
َيَن اَمُنوا  َما َبُعوَضًة َفَما فَوَقَها فأما الَّ

يَن  َفَيْعلُموَن اَنَُّه اَْلُق ِمْن َرّبِهم وأما الَّ
َكَفُروا َفَيُقولُوَن َماَذا أراد الُل بِهَذا 

َمَثًل يُِضلُّ بِهِ َكثرياً َوَيهِدى بِه َكثرياً 
َوَما يُِضلُّ ِبِه إل الَفاِسقنَيىجس ]سورة البقرة 

26[. على أحد التوجيهين

ىجس ]طه: 17[ لالستفهام. حمسَوَما تِۡلَك  بَِيِمينَِك َيُٰموَسٰ

ۖ ىجسحرف نيف. حمسَوَما َجَعۡلَنا  لِبََشٖ  ّمِن َقۡبلَِك ٱۡلُۡلَ
]األنبياء: 34[ 
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ۡرُض  بَِما  رَُحَبۡتىجس مصدر.
َ
حمسَوَضاقَۡت َعلَۡيُكُم ٱۡل

]التوبة: 25[ 

ِ نِلَت لَُهۡمۖىجس توكيد. حمسفَبَِما  رَۡحَةٖ  ّمَِن ٱللَّ
]آل عمران: 159[ 

للتقليل.

ۡكَفَرهُۥىجس ]عبس: 17[ تعجبية
َ
نَسُٰن  َمآ  أ حمسقُتَِل ٱۡلِ

ن تُۡدرَِك ٱۡلَقَمَر ىجس نافية ملعىن.ال1730
َ
ۡمُس يَۢنَبِغ لََهآ أ  حمس َل  ٱلشَّ

]يس: 40[ 

ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم للنيه.
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
حمس َل  تَأ

بِٱۡلَبِٰطِلىجس ]النساء: 29[ 

َئالَّ َيْعَلَم َأْهُل ٱْلكَِتِٰب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلٰى للتوكيد حمسلِّ
ن َفْضِل ٱهللِ ۙ َوَأنَّ ٱْلَفْضَل بَِيِد ٱهللِ  َشْىٍءۢ مِّ

ُيْؤتِيِه َمن َيَشٓاُء ۚ َوٱهلُل ُذو ٱْلَفْضِل ٱْلَعظِيِمىجس 
]الحديد - 29[

الظرفية، زمانًا أو يف1701
ماكنًا.

حمسإَِنّ الُْمَتّقِنَي ِف ِظَلٍل وَُعُيوٍنىجس 
]المرسالت 41[

حمس فَاْدُخِل ِف ِعَبادِيىجس ]الفجر 29[املصاحبة
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ِي لُْمُتنَِّن فِيهِىجس اتلعليل. حمسقَالَْت فََذٰلُِكَنّ اَلّ
]يوسف 32[

َصلَِّبَنُّكْم ِف ُجُذوِع انلَّْخِلىجس االستعالء
ُ
حمسَول

]طه 71[

حمسَفُتَهاِجُروا فِيَهاىجس ]النساء 79[مرادفة إىل
ٍةۢ َشِهيًدا َعلَيِْهم مرادفة من. َمّ

ُ
ّ أ

حمسَوَيوَْم َنبَْعُث ِف ُكِ
نُفِسِهْمىجس ]النحل 89[

َ
ْن أ ِمّ

حمسَوقَاَل اْرَكُبوا فِيَهاىجس ]هود 41[اتلوكيد.
نَْيا ِف اْلِخَرةِ إَِلّ املقايسة حمس َفَما َمَتاُع اْلََياةِ اُلّ

قَلِيٌلىجس ]التوبة 38[
حمس ِإَوَذا  قِيَل  لَُهۡم  َءاِمُنواْ  َكَمآ  َءاَمَن  ٱنلَّاُسىجس  التشبيه .ك1478

]البقرة: 13[ 

حمس َوٱۡذُكُروهُ  َكَما  َهَدىُٰكۡمىجس ]البقرة: 198[ اتلعليل
ءٞىجس ]الشورى: 11[ اتلوكيد  حمس لَۡيَس  َكِمۡثلِهِۦ َشۡ

الوجه األول : أن ىلع1442
تكون اسما بمعىن 

 فوق.
الوجه اثلاين: أن 

تكون حرفاً
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حمسوََعلَۡيَها َوَعَ  ٱۡلُفۡلِك  ُتَۡملُوَنىجس االستعالء.
]المؤمنون: 22[ 

ٰ ُحّبِهِىجس ]البقرة 177[املصاحبة حمسَوآَت الَْماَل َعَ
ٰ  َما  َهَدىُٰكۡمىجس اتلعليل. َ  َعَ واْ ٱللَّ ُ حمسَوِلَُكّبِ

]البقرة: 185[ 

ْن الظرفية. ٰ ِحنِي َغْفلٍَة ِمّ حمسَوَدَخَل الَْمِديَنَة َعَ
ْهلَِهاىجس ]القصص 15[

َ
أ

املجاوزة كـ عن.

ِيَن إَِذا ٱۡكَتالُواْ َعَ ٱنلَّاِس معىن من. حمسٱلَّ
 يَۡسَتۡوفُوَنىجس ]المطففين: 2[

ٰ ِحنِي  َغۡفلَةٖ ّمِۡن بمعىن يف. حمسَوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة َعَ
ۡهلَِهاىجس ]القصص: 15[ 

َ
أ

حمسَوَما ُهَو َعَ الَْغيِْب بَِضننٍِي ىجس معىن ابلاء.
]التكوير 24[

ِجُد  َعَ  ٱنلَّارِ  ُهٗدىىجس ]طه: 10[ بمعىن عند.
َ
ۡو أ

َ
حمس أ

ٰ  ُحّبِهِۦىجس ]البقرة: 177[ بمعىن مع. حمسَوَءاَت ٱلَۡماَل  َعَ
أن تكون اسم لفعل ها1399

أمر هو خذ.
حمس َهآُؤُم  ٱۡقَرُءواْ  كَِتٰبَِيۡهىجس ]الحاقة: 19[ 
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أن تكون ضمًرا 
للمؤنث.

لَۡهَمَها  فُُجورََها  َوَتۡقَوىَٰهاىجس ]الشمس: 8[  
َ
حمس فَأ

ۚىجس أن تكون للتنبيه. حمس َهَٰذا  كَِتُٰبَنا  يَنِطُق  َعلَۡيُكم  بِٱۡلَّقِ
]الجاثية: 29[ 

ۡعَرَض  َونَـَٔا للفاعلني.نا1182
َ
نَسِٰن  أ ۡنَعۡمَنا  َعَ  ٱۡلِ

َ
حمس ِإَوَذآ  أ

 ِبَانِبِهِۦ ىجس ]اإلسراء: 83[ 

نُْفَسُهْم للمفعولني.
َ
حمسَوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكنُوا أ

َيْظلُِموَن ىجس ]البقرة: 57[ 

نَا۠  فَٱۡعُبۡدِنىجس ياء املتلكمي1044
َ
ٓ  أ ُ  َلٓ  إَِلَٰه  إِلَّ نَا  ٱللَّ

َ
حمس إِنَِّنٓ  أ

]طه: 14[ 

ي َعيًْناىجس ]مريم: 26[ ياء املخاطبة ِب َوقَرِّ حمسفَُكِ َواْشَ

حمس َمن  َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا ُيَۡز بِهِۦىجس ]النساء: 123[ بمعىن الرشط.َمن828

ىجس ]طه: 49[ االستفهام. بُُّكَما َيُٰموَسٰ حمس قَاَل  َفَمن  رَّ

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡٗل ّمَِن انتهاء الغاية.إىل742 ۡسَ
َ
ِٓي أ حمسُسۡبَحَٰن ٱلَّ

ۡقَصاىجس
َ
 ٱلَۡمۡسِجِد  ٱۡلََراِم إَِل ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل

 ]اإلسراء: 1[
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ۡمَوٰلُِكۡمۚىجس بمعىن مع.
َ
ۡمَوٰلَُهۡم  إَِلٰٓ  أ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
حمسَوَل تَأ

]النساء: 2[ 

ىجس اتلبيني. َحُبّ إَِلَّ
َ
ْجُن أ حمسقَاَل َرِبّ الِسّ

]يوسف 33[

مرادفة الالم، وقيل 
يه لالنتهاء.

اٍط ُمْسَتقِيٍمىجس حمس َوَيْهِدي َمْن يََشاُء إَِل ِصَ
]يونس 25[

ىجس موافقة )يف(. ن تََزَكّ
َ
حمس َفُقْل َهل لََّك إَِلٰٓ أ

]النازعات 18[

َن انلَّاِس َتْهوِي إَِلِْهْمىجساتلوكيد ويه الزائدة. فْئَِدةً ِمّ
َ
 حمسفَاْجَعْل أ

]إبراهيم 37[ عند الفراء خالًفا 
للجمهور.

ال703َ
َ
أن تكون للتنبيه أ

فتدل ىلع حتقق ما 
بعدها.

ُهۡم ُهُم  َلٓ إِنَّ
َ
َفَهآُءۗ أ نُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن  ٱلسُّ

َ
حمسأ

َفَهآُءىجس ]البقرة: 13[   ٱلسُّ

ل َيَتُّقوَنىجس ]الشعراء 11[ اتلوبيخ واإلنكار
َ
حمسقَوَْم فِرَْعْوَن أ

على أحد التوجيهات.

ُكلُوَنىجس ]الذاريات 37[االستفهام عن انليف.
ْ
َل تَأ

َ
حمسقَاَل أ

ُ لَُكۡمۚىجس العرض واتلحضيض. ن َيۡغفَِر ٱللَّ
َ
َل  ُتِبُّوَن  أ

َ
حمسأ

]النور: 22[ 
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أن تكون للتنبيه 
فتدل ىلع حتقق ما 

بعدها.

ُهۡم ُهُم  َلٓ إِنَّ
َ
َفَهآُءۗ أ نُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن  ٱلسُّ

َ
حمسأ

َفَهآُءىجس ]البقرة: 13[   ٱلسُّ

َّ
أن تكون لالستثناء إال

فينتصب ما بعدها 
بها.

حمسفََشُِبواْ ِمۡنُه إِلَّ  قَلِيٗل  ّمِۡنُهۡمۚىجس ]البقرة: 
 ]249

أن تكون بمعىن 
)غر( فيوصف بها 
مجع منكٌر أو شبهه.

حمسلَْو َكَن فِيِهَما آلَِهٌة إَِلّ الَلُّ لََفَسَدتَاىجس 
]األنبياء 22[

أن تكون اعطفة 
اكلواو

ٌة إِلَّ  حمسِلَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعلَيُْكْم ُحجَّ
ِيَن َظلَُموا ِمنُْهْمىجس ]البقرة 150[ الَّ

أن تكون زائدة.
َّ

حرف حتضيٍض أال
خمتص باجلملة 
الفعلية اخلرية 
كسائر أدوات 

اتلحضيض

تُوِن ُمْسلِِمنَيىجس
ْ
َّ َوأ َلّ َتْعلُوا َعَ

َ
حمسأ

]النمل 31[
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693
ْ
أن تكون اسًما إذ

للزمان املايض، 
فتستعمل ظرفًا.

ۡخرََجُه 
َ
ُ إِۡذ  أ هُ ٱللَّ وهُ َفَقۡد نََصَ حمسإِلَّ تَنُصُ

ِيَن َكَفُرواْ ىجس ]التوبة: 40[ ٱلَّ

أن تكون اسم 
زمان للمستقبل)ىلع 

خالف(

حمسفََسوَْف َيْعلَُموَن إِذِ الْغلُل ِف 
ْعَناقِِهْمىجس ]غافر 70،71[

َ
أ

حمسِإَوۡذ لَۡم  َيۡهَتُدواْ  بِهِۦ فََسَيُقولُوَن َهَٰذآ أن تكون للتعليل.
إِۡفٞك قَِديٞمىجس ]األحقاف: 11[ 

يِْديِهْم أن تكون للمفاجأةإذا
َ
َمْت أ حمس ِإَون تُِصبُْهْم َسّيَِئٌةۢ بَِما قَدَّ

إَِذا ُهْم َيْقَنُطوَنىجس ]الروم 36[

أن تكون لغر 
املفاجأة، فالغالب 
أن تكون ظرفًا 
ن  للمستقبل ُضمِّ

معىن الرشط، وختتص 
بالفعلية املاضيَّة 

واملضارعيَّة، وجتزم يف 
الرورة.

َحَدُكُم 
َ
حمسُكتَِب َعلَۡيُكۡم  إَِذا  َحَضَ أ

ا ٱلۡوَِصيَُّةىجس  ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك َخرۡيً
]البقرة: 180[ 
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ۚىجس رشطية.أّي628 ۡسَمآُء  ٱۡلُۡسَنٰ
َ
ا  تَۡدُعواْ  فَلَُه  ٱۡل يّٗا  مَّ

َ
حمس أ

]اإلسراء: 110[ 

بَاِنىجس استفهامية.  ّيِ  َءاَلٓءِ  َرّبُِكَما  تَُكّذِ
َ
حمس فَبِأ

]الرحمن: 13[ 

يَّ  ُمنَقلَٖب وموصولة. 
َ
ِيَن  َظلَُمٓواْ  أ حمس وََسَيۡعلَُم  ٱلَّ

 يَنَقلُِبوَنىجس ]الشعراء: 227[ 

أن تكون دالًة ىلع 
معىن الكمال فتكون 
 

ً
صفة للنكرة وحاال

من املعرفة.

يف القرآن: استفهامية دالة على الكمال: 
َبَكىجس  ا َشآَء َركَّ ّيِ  ُصوَرةٖ مَّ

َ
حمسِفٓ أ

]االنفطار: 8[ 

أن تكون وُْصلًَة 
نلداء ما فيه )أل(.

ِي  َها  ٱنلَّاُس  ٱۡعُبُدواْ  َربَُّكُم  ٱلَّ يُّ
َ
أ حمس َيٰٓ

ِيَن  ِمن  َقۡبلُِكۡمىجس   َخلََقُكۡم  َوٱلَّ
]البقرة: 21[ 

ۡم لَۡم  تُنِذرُۡهۡم نيف وجزم.لم574
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
 حمسوََسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

َل يُۡؤِمُنوَنىجس ]يس: 10[ 

نداء القريب.أ524

ۡحَيۡيَنُٰهىجس استفهام.
َ
َوَمن  َكَن  َمۡيٗتا  فَأ

َ
حمسأ

]األنعام: 122[ 



74

املثالالـمعنىاحلرفالتكرار

للتوكيد اثلقيلة ن476
واملخففة.

ٰغِرِيَنىجس  حمس لَُيۡسَجَنَّ  َوَلَُكوٗنا  ّمَِن  ٱلصَّ
]يوسف: 32[ 

للتنوين وهو نون 
زائدة ساكنة تلحق 
اآلخر لغر توكيد.

ۡرَض  فَِرٰٗشا 
َ
ِي  َجَعَل  لَُكُم  ٱۡل حمس ٱلَّ

َمآَء  بَِناٗٓءىجس ]البقرة: 22[   َوٱلسَّ

نُفِسِهنَّ  ثََلَٰثَة نون اإلناث.
َ
بَّۡصَن  بِأ حمس َوٱلُۡمَطلََّقُٰت  َيَتَ

 قُُروٓءٖۚىجس ]البقرة: 228[ 

نَا۠  فَٱۡعُبۡدِنىجس نون الوقاية.
َ
ٓ  أ ُ  َلٓ  إَِلَٰه  إِلَّ نَا  ٱللَّ

َ
حمس إِنَِّنٓ  أ

]طه: 14[ 

إِبَۡرٰهِيُمىجس املجاوزة.عن464 نَت  َعۡن  َءالَِهِت َيٰٓ
َ
َراِغٌب أ

َ
حمسقَاَل أ

]مريم: 46[ 

حمسَوٱتَُّقواْ يَۡوٗما  لَّ  َتۡزِي َنۡفٌس َعن نَّۡفٖس ابلدل.
اىجس ]البقرة: 48[  َشۡيـٔٗ

ىجس االستعالء. َما َيۡبَخُل  َعن  نَّۡفِسهۦِۚ حمسَوَمن َيۡبَخۡل فَإِنَّ
]محمد: 38[ 

حمس َوَما َنُْن بَِتارِِك آلَِهتَِنا َعن قَْولَِكىجساتلعليل.
]هود 53[
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ِي َيۡقَبُل ٱلَّۡوَبَة  َعۡن  ِعَبادِهِۦىجس معىن من. حمسَوُهَو ٱلَّ
]الشورى: 25[ 

ىجس ]االنشقاق 19[معىن بعد. َكُبَّ َطَبًقا َعن َطَبٍقۢ حمسلََتْ

ىجس ]النجم: 3[ معىن ابلاء. حمسَوَما يَنِطُق  َعِن  ٱلَۡهَوىٰٓ

تأيت؛ حرفية واسمية.

االسمية إما اسم 
بمعىن: حسب، وإما 
فعل، وإما اسم فعل.

واحلرفية ختتص 
بالفعل اخلري املثبت 
املترف املجرد من 

جازم وناصب وحرف 
تنفيس.

وللحرفية مخسة 
معاٍن:

اتلوقع.
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تقريب املايض من 
احلال.

َم َعلَيُْكْمىجس  ا َحَرّ َل لَُكم َمّ حمسَوقَْد فََصّ
]األنعام 119[.

اتلقليل. إما تلقليل 
وقوع. الفعل، أو 
تلقليل املتعلق.

ومثال تقليل المتعلق:كقوله تعالى حمس قَْد 
نُْتْم َعلَيْهِىجس ]النور 64[ أي ما 

َ
َيْعلَُم َما أ

هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه. 

َماءِىجس اتلكثر  حمسقَْد نََرٰى َتَقلَُّب وَْجِهَك ِف الَسّ
]البقرة 144[.

حمسقَْد َمَنّ ٱلَلُّ َعلَيَْنٓا ىجس ]يوسف 90[.اتلحقيق

لفظ لُكٍّ هو لضّم لك376
أجزاء اليء

حمس فََسَجَد ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  ُكُُّهۡم 
ۡجَُعوَنىجس ]الحجر: 30[ 

َ
أ

حرف نداء للبعيد، يا361
وقد تكون للقريب.

َها  ٱنلَّاُس  ٱۡعُبُدواْ  َربَُّكُمىجس  يُّ
َ
أ حمس َيٰٓ

]البقرة: 21[ 

م342
ُ
حرف عطف يقتي ث

تأخر ما بعده عّما 
قبله، إّما تأخًرا 

باذلات، أو باملرتبة، أو 
بالوضع

 ِ حمسَوَمن َيُۡرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ  ُمَهاِجًرا  إَِل ٱللَّ
َورَُسوِلِۦ ُثمَّ يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع 

ِۗ ىجس ]النساء: 100[  ۡجُرهُۥ َعَ ٱللَّ
َ
أ
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ۡم  لَۡم  تُنِذرُۡهۡم نيف وجزم.لم348
َ
نَذۡرَتُهۡم  أ

َ
حمس َسَوآٌء  َعلَۡيِهۡم  َءأ

 َل  يُۡؤِمُنوَنىجس ]البقرة: 6[ 

)هي للعطف يف كل األحوال( العاطفةأو325

ۡو  َبۡعَض يَۡوٖم ىجس الشك.
َ
حمسقَالُواْ َلِۡثَنا يَۡوًما  أ

]المؤمنون: 113[ 

ۡو ِف اإلبهام.
َ
ۡو إِيَّاُكۡم لََعَلٰ  ُهًدى  أ

َ
آ أ حمسِإَونَّ

بنِٖيىجس ]سبأ: 24[  َضَلٰٖل مُّ

ۡو اتلخير
َ
ۡو َصَدقٍَة  أ

َ
حمسفَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ىجس ]البقرة: 196[   نُُسٖكۚ

اإلباحة، ويه اليت 
تقع بعد الطلب وقبل 

ما جيوز فيه اجلمع

يَۡمُٰنُهۡم 
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ حمسإِلَّ َعَ

ُهۡم َغرۡيُ  َملُوِمنَيىجس ]المؤمنون: 6[   فَإِنَّ

ِلٌمىجس اجلمع املطلق اكلواو.
َ
ْو َعَذاٌب أ

َ
ْن يُْسَجَن أ

َ
حمسإِلَّ أ

]يوسف 25[

ۡو يَزِيُدوَنىجس اإلضاب كـ )بل(.
َ
ۡلٍف أ

َ
رَۡسۡلَنُٰه إَِلٰ  ِماْئَةِ  أ

َ
حمسَوأ

]الصافات: 147[ 

ۡوَلٰ اتلقسيم.
َ
ُ أ ۡو  فَقِرٗيا فَٱللَّ

َ
حمسإِن يَُكۡن  َغنِيًّا  أ

بِِهَماۖ ىجس ]النساء: 135[ 
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َشدُّ  قَۡسَوٗةۚ ىجس التسوية
َ
ۡو أ

َ
 حمسفَِهَ َكٱۡلَِجاَرةِ أ

]البقرة: 74[ 

َرىَٰكُهۡم  َكثرِٗيا  لََّفِشۡلُتۡم تأيت امتناعية. لو275
َ
حمس َولَۡو  أ

ۡمرِىجس ]األنفال: 43[ 
َ
 َوَلََنٰزَۡعُتۡم  ِف  ٱۡل

ِيَن  لَۡو  تََرُكواْ  ِمۡن  َخۡلفِِهۡم حرف رشط املستقبل حمس َوۡلَۡخَش  ٱلَّ
 ُذّرِيَّٗة  ِضَعًٰفا  َخافُواْ  َعلَۡيِهۡم  فَۡلَيتَُّقواْ 

َىجس ]النساء: 9[   ٱللَّ

ٗة  َفَنُكوَن  ِمَن  ٱلُۡمۡؤِمننَِيىجس للتمين. نَّ  نَلَا  َكرَّ
َ
حمس فَلَۡو  أ

]الشعراء: 102[ 

واْ  لَۡو  تُۡدهُِن  َفُيۡدهُِنوَن ىجس ]القلم: 9[ للمصدرية بمزنلة أن حمس َودُّ

َرىَٰكُهۡم  َكثرِٗيا  لََّفِشۡلُتۡم - تأيت امتناعية. 
َ
حمس َولَۡو  أ

ۡمرِىجس ]األنفال: 43[ 
َ
 َوَلََنٰزَۡعُتۡم  ِف  ٱۡل

ِ أداة استفهامأي252َّ يَّ  َءاَيِٰت ٱللَّ
َ
حمسَوُيرِيُكۡم َءاَيٰتِهِۦ  فَأ
تُنِكُروَنىجس ]غافر: 81[ 

ُ  ٱۡلَوِٰحُد أن تكون متصلة. أم220 ِم  ٱللَّ
َ
َتَفّرِقُوَن  َخرۡيٌ  أ ۡرَباٞب  مُّ

َ
حمس َءأ

اُرىجس ]يوسف: 39[    ٱۡلَقهَّ

ىُٰهۖىجس ]يونس: 38[  أن تكون منقطعة. ۡم  َيُقولُوَن  ٱۡفَتَ
َ
حمس أ
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نَا۠ َخرۡيٞ ّمِۡن أن تقع زائدًة
َ
ۡم أ

َ
وَن ٥١ أ فََل  ُتۡبِصُ

َ
حمس أ

َهَٰذاىجس ]الزخرف: 51-52[  وهذا قول أبي 
زيد، والمشهور أهنا منقطعة. 

اسم ملاكن احلضور، عند201
وقد تأيت لزمانه.

حمس َوَما  َكَن  َصَلُتُهۡم  ِعنَد  ٱۡلَۡيِت   
 إِلَّ  ُمَكٗٓء  َوتَۡصِديَٗةۚىجس ]األنفال: 35[ 

ا165 حرف نيف وجزم لمَّ
وقلب.

ا  يَُذوقُواْ  َعَذاِبىجس ]ص: 8[  َّمَّ حمس بَل  ل

ا  َعلَۡيَها لالستثناء. َّمَّ حمس إِن  ُكُّ  َنۡفٖس  ل
 َحافِٞظىجس ]الطارق: 4[ 

حرف وجود لوجود أي 
تأيت جلملتني وجدت 
ثانيتهما عند وجود 

األوىل.

ٰ  وَۡجِههِۦ  ۡلَقىُٰه  َعَ
َ
ن  َجآَء  ٱۡلبَِشرُي  أ

َ
آ  أ حمس فَلَمَّ

 فَٱۡرتَدَّ  بَِصرٗيۖاىجس ]يوسف: 96[ 

اسم مالزم لإلضافة، غري154
إما لفًظا وإما معىن إن 

فهم املعىن.

حمس َفَمِن  ٱۡضُطرَّ  َغرۡيَ  بَاٖغ  َوَل  َعدٖ  فََلٓ  إِۡثَم 
 َعلَۡيهِۚىجس ]البقرة: 173[ 

ٰ  َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِىجس ]القدر: 5[ حرف النتهاء الغايةحىت142 حمس َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ
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وُكۡم للتعليل ٰ  يَُردُّ حمسَوَل يََزالُوَن يَُقٰتِلُونَُكۡم َحتَّ
ىجس ]البقرة: 217[  ْۚ َعن دِينُِكۡم إِِن ٱۡسَتَطُٰعوا

َّ
ٰ َيُقوَلٓ إِنََّما لالستثناء بمعىن إال َحٍد َحتَّ

َ
حمسَوَما  ُيَعّلَِماِن ِمۡن أ

َنُۡن فِۡتَنةٞ فََل تَۡكُفۡرۖ ىجس ]البقرة: 102[ 

حرف لالستدراك لكن130
تنسب ملا بعدها 

حكًما خمالًفا لل ما 
قبلها.

يَۡمٰنُِكۡم 
َ
ُ  بِٱللَّۡغوِ  ِفٓ  أ حمس لَّ  يَُؤاِخُذُكُم  ٱللَّ

 َوَلِٰكن  يَُؤاِخُذُكم  بَِما  َكَسَبۡت  قُلُوُبُكۡمۗىجس 
]البقرة: 225[ 

للتوكيد ويصحب 
اتلوكيد معىن 

االستدراك

َ  ُذو  فَۡضٍل  َعَ  ٱۡلَعٰلَِمنَيىجس  حمس  َوَلِٰكنَّ  ٱللَّ
]البقرة: 251[  

حرف ترج وهو تريج لعل129
املحبوب واإلشفاق 

من املكروه

ۡعَمُل َصٰلِٗحا فِيَما تََرۡكُتۚ ىجس 
َ
ٓ  أ حمس لََعّلِ

]المؤمنون: 100[ 

حمسُثمَّ َعَفۡونَا َعنُكم ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِك للتعليل
 لََعلَُّكۡم  تَۡشُكُروَنىجس ]البقرة: 52[ 

ٰٓىجس ]عبس: 3[ االستفهام كَّ حمسَوَما يُۡدرِيَك لََعلَُّهۥ  يَزَّ
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حرف إضاب، وهو بل127
االنتقال من غرض 

إىل آخر.

ۥۚ  بَۡل  اۗ  ُسۡبَحَٰنُه ََذ  ٱلرَّۡحَمُٰن  َوَلٗ حمس َوقَالُواْ  ٱتَّ
ۡكَرُموَنىجس ]األنبياء: 26[   ِعَبادٞ  مُّ

حرف خيتص س124
باملضارع وخيلصه 

لالستقبال.

ِميُع  ۚ  َوُهَو  ٱلسَّ ُ حمس فََسَيۡكفِيَكُهُم  ٱللَّ
 ٱۡلَعلِيُمىجس ]البقرة: 137[ 

حرف نيف ونصب لن106
واستقبال

  حمس َولَن تَۡرَضٰ َعنَك ٱۡلَُهوُد َوَل  ٱنلََّصَٰرٰى
ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗىجس ]البقرة: 120[   َحتَّ

حرف موضوع لطلب هل93
اتلصديق اإلجيايب.

ۡهرِ لَۡم  نَسِٰن  ِحنٞي  ّمَِن  ٱلَّ َتٰ  َعَ  ٱۡلِ
َ
حمس َهۡل  أ

ۡذُكوًراىجس ]اإلنسان: 1[   ا مَّ يَُكن َشۡيـٔٗ

أن تكون اسًما ال
.

ً
موصوال

حمسَواْلَْحرِ الَْمْسُجورِ ىجس ]الطور:6[

أن تكون حرف 
تعريف إما للعهد 

اذلهين 

ِيَن  َكَفُرواْ  ثَاِنَ  ٱثۡننَۡيِ  إِۡذ  ۡخرََجُه  ٱلَّ
َ
حمس إِۡذ  أ

 ُهَما  ِف  ٱۡلَغارِىجس ]التوبة: 40[ 

َها أو اذلكري نَّ
َ
حمس ٱلِۡمۡصَباُح  ِف  زَُجاَجٍةۖ  ٱلزَُّجاَجُة  َكأ

ىجس ]النور: 35[    َكۡوَكٞب  ُدّرِّيٞ

نَسَٰن  لَِف  ُخۡسٍىجس ]العصر: 2[ أو للجنس حمس إِنَّ  ٱۡلِ
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فََل أو تعريف املاهية
َ
ۚ أ ٍء  َحٍّ حمس وََجَعۡلَنا  ِمَن  ٱلَۡمآءِ  ُكَّ  َشۡ

يُۡؤِمُنوَن ىجس ]األنبياء: 30[ 

ا ويقال: أيما.أمَّ

حرف رشط وتفصيل 
وتوكيد.

ا  مَّ
َ
بَۡت  َثُموُد  وََعُدۢ  بِٱۡلَقارَِعةِ ٤ فَأ حمس َكذَّ

ا َعدٞ  مَّ
َ
اِغَيةِ ٥ َوأ ۡهلُِكواْ بِٱلطَّ

ُ
َثُموُد فَأ

َصٍ َعتَِيةٖىجس  ۡهلُِكواْ بِرِيٖح َصۡ
ُ
فَأ

]الحاقة: 6-4[ 

ا ويقال: إيما.إمَّ

ويه حرف عطف 
عند األكرث.

ا اإلبهام. ِ إِمَّ ۡمرِ  ٱللَّ
َ
حمس َوَءاَخُروَن  ُمرَۡجۡوَن  ِل

ا َيُتوُب َعلَۡيِهۡمۗىجس ]التوبة: 106[  ُبُهۡم ِإَومَّ ُيَعّذِ

ن  َتتَِّخَذ  فِيِهۡم اتلخير.
َ
آ  أ َب  ِإَومَّ ن  ُتَعّذِ

َ
آ  أ حمس إِمَّ

 ُحۡسٗناىجس ]الكهف: 86[ 

ا اتلفصيل. ا  َشاكِٗرا  ِإَومَّ بِيَل  إِمَّ حمس إِنَّا  َهَديَۡنُٰه  ٱلسَّ
 َكُفوًراىجس ]اإلنسان: 3[ 

)وقل رب زدين علما(

واحلمد هلل رب العاملني
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